Kominiarz

Kwalifikacje zawodowe
Wykonywanie robót kominiarskich.

1 Główne zadania i wykonywane czynności
Kominiarz czyści oraz sprawdza stan kominów wolno stojących, przewodów kominowych dymowych,
spalinowych i wentylacyjnych.
Sprawdza nowo wybudowane przewody kominowe dymowe i spalinowe oraz wentylacyjne.
Usuwa przyczyny złego ciągu w instalacjach kominowych i usterki będące zagrożeniem
bezpieczeństwa budowlanego i ochrony przeciwpożarowej.
Uszczelnia przewody kominowe.
Sporządza inwentaryzację przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.
Wydaje opinie dotyczące podłączenia palenisk i urządzeń ogrzewczych oraz wentylacyjnych.
Czyści urządzenia ogrzewcze oraz paleniska kotłów nisko- i wysokoprężnych, kotły pralnicze,
przewody kominowe dymowe, spalinowe i wentylacyjne.
Sporządza opinie lub protokoły nakazujące właścicielom, użytkownikom lub zarządcom budynków
usuwanie w określonych terminach usterek i zaniedbań.

2 Kompetencje i kwalifikacje
Pracę w zawodzie kominiarza może wykonywać osoba legitymująca się dyplomem potwierdzającym
kwalifikacje zawodowe. Kształcenie w tym zawodzie może odbywać się w zasadniczej szkole
zawodowej oraz w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych i nauki w rzemiośle. Możliwe jest
dalsze kształcenie w liceum w celu uzupełnienia wykształcenia średniego i zdobycie innej kwalifikacji
zawodowej po ukończeniu odpowiedniego kursu kwalifikacyjnego i zdaniu egzaminu zawodowego.
Kominiarz powinien mieć wiedzę o rodzajach przewodów kominowych w obiektach budowlanych,
rodzajach paliw i ich właściwościach, procesach zachodzących podczas spalania paliw, zasadach
sporządzania bilansu powietrza w pomieszczeniach.
Aby wykonywać zawód kominiarza, niezbędne są umiejętności konserwacji przewodów kominowych,
kontroli przewodów kominowych oraz podłączenia urządzeń grzewczych i wentylacyjnych,
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sporządzania opinii o stanie technicznym przewodów kominowych.
Od osoby wykonującej ten zawód wymaga się sprawności fizycznej. Kominiarz musi być
odpowiedzialny i skrupulatny, gdyż to on ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób
korzystających z nadzorowanych przez niego lokali. Powinien być odporny na stres ze względu na
grożące mu konsekwencje prawne niedopilnowania obowiązków. Musi mieć gotowość do ciągłej
aktualizacji wiedzy na temat najnowocześniejszych systemów wentylacyjnych i kominowych.

3 Środowisko i charakter pracy
Zawód kominiarza charakteryzuje nienormowany czas pracy. W zależności od miejsca zatrudnienia
i bieżących zleceń może pracować w systemie jedno- lub dwuzmianowym, więcej niż 8 godzin na dobę,
również w nocy. Jest to praca fizyczna często wykonywana w trudnych warunkach (np. we wnętrzach
kominów, palenisk), także w zmiennych warunkach atmosferycznych, ze świadomością wielu zagrożeń
utraty zdrowia. Często jest to praca na wysokości.
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