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Sprawozdanie z działalności  Zarządu  

Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Ślaskiego 

15.12.2022 Rybnik 

 
 W dniu 16.05.2022  wraz z Małopolskim Cechem Zdunów i Zawodów Pokrewnych  
wystosowano petycję do Minister Klimatu i Środowiska Pani Anny Moskwy ,w której 
zwrócono uwagę na potrzebę zwiększenia dostępu mieszkańców do odnawialnych 
źródeł ciepła poprzez wykorzystanie w indywidualnych budynkach  jedno i 
wielorodzinnych  pieców spalających biomasę drzewną a obsługiwanych przez 
branżę kominiarską. Zastosowanie indywidualnych systemów grzewczych  
spalających biomasę drzewną jest zgodne z polityką klimatyczną odejścia od paliw 
kopalnianych, spełniają wymogi emisyjności pyłów i sprawności cieplnej, są 
niezależne od dopływu ciepła sieciowego i energii elektrycznej, są najtańszym 
sposobem ogrzewania , a ciepło polegające na promieniowaniu cieplnym jest 
najlepszym dla zdrowia ludzkiego rozwiązaniem potwierdzonym badaniami 
naukowymi przedstawionymi  podczas Szczytu Klimatycznego w Katowicach 

 
W dniu 20.05.2022  W Ustroniu odbyło się   posiedzenie Komisji Branżowej, gdzie 
omówiono zespoły problemy dotyczące  programu kształcenia, suplementu do 
dyplomu mistrza i czeladnika w zawodzie kominiarz oraz pytań egzaminacyjnych 
,promocji rzemiosła kominiarskiego, kierunku rozwoju i przyszłości zawodu -
Kominiarz, Omówiono zagadnienia dotyczące ZONE po spotkaniach 
zorganizowanych w GUNB. Jako przedstawiciel zarządu Komisji Branżowej 
przedstawiłem tematy zespołu problemowego któremu przewodniczę „ integracja, 
komunikacja, promocja rzemiosła kominiarskiego”   
 
W czerwcu opublikowaliśmy artykuł kolegi Łukasza Malcharczyka dotyczący 
bezpieczeństwa użytkowania kuchenek gazowych zasilanych z butli propan-butan. 
Również w czerwcu wywiadu udzielił Pan  Wojciech Chmiel dla portalu Czysty Tlen   
w sprawie zagrożeń związanych z  zakupem klimatyzatorów przenośnych ,gdy w 
mieszkaniu jest piecyk gazowy 

 
 W dniu 23 czerwca 2022 roku członkowie Zarządu Piotr Kłodowski oraz Tomasz 
Widera wzięli udział w XV Konferencji Kotlarskiej organizowanej przez instytut 
Technologii Paliw i Energii oraz Klaster Kotlarski. W czasie konferencji poruszone 
zostały tematy realnego wpływu zapisu Uchwał Antysmogowych na rynek kotłów 
c.o., Sytuacji geo - politycznej i możliwości branży kotlarsko- paliwowej, pomp 
ciepła i ich współpracy z kotłami c.o., programu czyste powietrze i CEEB, prognoz 
rynku węgla  i biomasy dla ogrzewnictwa indywidualnego. 
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 W dniu 23 czerwca 2022 została przyjęta znowelizowana ,,Polityka 
Bezpieczeństwa Danych Osobowych tzw. RODO .Pełna treść dokumentu dostępna 
jest w siedzibie Korporacji w Katowicach. 
 
  Od 01. 07 2022 uchwałą Zarządu przyjęto nowy wzór Deklaracji Członkowskiej dla 
osób ubiegających się  o przyjęcie do naszego Stowarzyszenia. Wzór do pobrania 
na naszej stronie internetowej www.kominiarze-slask.pl w zakładce Dokumenty. 
 
Od 01.07.2022 został wprowadzony dodatkowy numer telefonu komórkowego  
72333713  
w celu lepszego kontaktu osób postronnych z Stowarzyszeniem jak i członkami  w 
ciągu całego tygodnia pracy 

. 
Również w lipcu otrzymaliśmy opinię dotyczącą ,,zakresu okresowej kontroli 
przewodów kominowych opracowaną prze Politechnikę Opolską w celu 
wykorzystania zawartej w niej wiedzy do spraw sądowych. 
 
W dniu 22 07.2022 wystosowaliśmy pismo w sprawie Krajowego Planu Działań na 
rzecz Zatrudnienia. W analizie zatrudnienia ,gdzie bezrobocie jest największe 
(grupa 15-24) brak jest zapisu o planowanych rozwiązaniach dla Szkół Branżowych 
.Szkoła bez wsparcia państw i pracodawców nie będzie w stanie wyszkolić młodych 
pracowników w deficytowych zawodach takich jak nasz. 
 
W dniu 20sierpnia 2022 Na zaproszenie Muzeum Hutnictwa w Chorzowie i 
Komendy PSP w Chorzowie Kolega Wojciech Noras reprezentował KMKWŚ w 
imprezie ,,Ognisty Fajer- poświęconej ludziom ognia , którym Patronuje Sw. 
Florian. 
 
 5 września w Tarnowie miało miejsce podsumowanie Kampanii Społecznej 
,,Sadza płonie. Czad zabija, Żyj,, organizowanej przez pana Wiesława Zabawę 
prezesa MCK, a w której jesteśmy  jednym z Patronów Honorowych. 
 
8  września 2022 uchwałą Zarządu został przyjęty i wprowadzony projekt loga 
zawarty w Księdze Identyfikacji Wizualnej, opracowany przez firmę graficzną, 
którym KMKWŚ  będzie  się posługiwać .  
 

17 września  2022 na katowickim rynku  na zaproszenie Urzędu Miasta znów 

mogliśmy spotkać się podczas Metropolitalnych Dni Energii 

Efektywność energetyczna, adaptacja do zmian klimatu, informacje o 

dotacjach związanych z modernizacją systemów grzewczych  to niektóre z tematów 

poruszane na prezentowanych stoiskach. Kominiarze Korporacji Mistrzów 

Kominiarskich Województwa Śląskiego również udzielali informacji na temat 

finansowania wymiany źródeł ciepła, wymogów technicznych oraz szczegółów 

dotyczących uchwały antysmogowej. Uczestnicy mogli zapoznać się z 

najnowocześniejszym sprzętem jakim posługują się kominiarze ,aby dbać o 

bezpieczeństwo mieszkańców województwa .  

http://www.kominiarze-slask.pl/


 

str. 3/4 

 
19 września 2022- Korporacja Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego 
zwróciła się  do Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach o odwołanie        z 
funkcji biegłego w  zakresie ,, sieci instalacji przewodów kominowych,  wentylacji i 
spalin” mgr inż. Krzysztofa Mozolewskiego. 
Osoba ta nie uzyskała jakichkolwiek uprawnień  w zakresie kominiarstwa oraz nie 
posiada teoretycznych a tym bardziej praktycznych wiadomości   z tej dziedziny. 
 
22 września  w ramach współpracy w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w 
Mysłowicach miałem przyjemność uczestniczyć w Ogólnopolskiej Konferencji,,30lat 
doświadczeń po pożarze w Kuźni Raciborskiej oprócz filmów upamiętniających 
walkę strażaków z ogniem  zaprezentowano nowoczesne techniki systemu ochrony 
przeciwpożarowej wraz z prezentacją sprzętu- bezzałogowych statków 
powietrznych ,technologi satelitarnej. 
 
 10.10.2022 Do Izby Rzemieślniczej  w Katowicach w związku z kończącą się 
kadencją zostały przesłane wymagane dokumenty proponowanych członków do 
Komisji Egzaminacyjnej są to Pan Roman Adamus , Roman Godziek Tomasz 
Widera Wojciech Noras , Rafał Dydak. 
 
W dniach 12 - 14.10.2022 odbyła się V Ogólnopolska Konferencja Kominiarska w 
Rybniku pod hasłem „Ciepło jest podstawą życia.” Patronat Konferencji udzielili: 
Prezydenci Rybnika – Piotr Kuczera, Katowic – Marcin Krupa, Komendant 
Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej – nadbrygadier Jacek Kleszczewski oraz 
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego – minister Dorota Cabańska. W tym roku 
Konferencja zebrała pond 140 uczestników: kominiarzy, prelegentów oraz 
zaproszonych gości. Najważniejszym punktem V Konferencji był udział 
przedstawicieli GUNB i informacje odnośnie protokołu elektronicznego. 
Prelegentami ze strony GUNB byli Pani Marta Sikora oraz Pan Maciej Thel. 
Wszyscy czyli niedosyt związany z prezentacją tematu, gdyż liczyliśmy na 
praktyczny pokaz i wskazówki a zamiast tego zostaliśmy uraczeni slajdami i 
oczekiwaniami związanymi z wykorzystaniem protokołów i danych przez instytucje 
państwowe. Podobnie było z deklaracjami CEEB, które miały być oświadczeniami 
mieszkańców sprawdzanymi w latach następnych przez fachowców np. kominiarzy 
a okazuje się obecnie, że jest to jeden z najważniejszych dokumentów na którym 
opierają się podczas: 
- planowania dofinansowania w ramach wymiany kotłów 

- planowania zakupu węgla i innego rodzaju opału 

- planowania urzędów miast odnośnie dofinansowań np. dopłaty do tony węgla czy 
dopłaty uzależnionego od rodzaju opału 

Nie zmienia to jednak naszego postrzegania, oczekujemy rozwoju naszej branży, 
respektowania obowiązującego prawa a także wzrostu cen. Konferencja to także 
miejsce w którym uczymy się sami od siebie – hitem była rozmowa  moderowana 
przez Grzegorza Gąski i Marcina Kota, którzy przez parę godzin prowadzili 
dyskusje o naszych uprawnieniach, protokołach i opiniach na których pracujemy.  
Przedstawicielami dużych Spółdzielni Mieszkaniowych byli Adam Bomba prezes 
Hutniczo Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz dyrektor do spraw technicznych 
z Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Rozmowy dotyczyły zakresu i charakteru 
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współpracy z kominiarzami – oczekiwania współpracy kominiarze – zarządca. 
Prelegenci licznie przybyli do Rybnika omawiali: 
- Zdun Jacek Ręka – nowoczesne piece kaflowe oraz spalanie drewna 

- Instytut Technologii Paliw i Energi z Zabrza – systemy wspomagania rozwiązań 
ekologicznych – nowoczesne metody badania – filtry 

- AERECO – Maciej Janicki – współpraca pomiędzy projektantami a kominiarzami 
- SCHIEDEL – Roman Nowak – systemy kominowe 

- WOHLER – najnowocześniejszy sprzęt dla kominiarzy 

To tylko niektóre tematy poruszane podczas konferencji. Czas konferencji 
przeplatany był licznymi rozmowami i konsultacjami i oczywiście wspaniałą 
zabawą.  
  
30.11.2022 podpisanie listu intencyjnego w GUNB dotyczącego określenia zasad 
współpracy w zakresie doradztwa, opiniowania, konsultacji modułu przeglądu 
przewodów kominowych i modułu inwentaryzacji budynku, testowania aplikacji, 
pomoc w szkoleniach wewnątrz środowiska kominiarskiego. 
 
Wykreślenie z listy członków; Łupieżowiec, Piotr Nalewajka Wiesław, Janiszewski 
Jerzy 

 
Przyjęcie do organizacji:  Bielecki Jacek Cuber Dariusz, Dwucet Franciszek, Filip 
Ferdin Justyna, Kotara Sławomir, Kużniarz Bartłomiej Kużniarz Michał, Mądrala 
Dariusz, Wacowski Artur, Zowal Ryszard, Kandziora Waldemar 
 
W trakcie roku wystosowaliśmy kilkanaście listów w których poruszaliśmy bardzo 
ważne sprawy dla naszego środowiska kominiarskiego – min. do: 

• Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w Warszawie 

• Urzędu Marszałkowskiego 

• Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Katowicach 

• Gmin Ornontowice, Orzesze, Wodzisław Śląski  
 
W naszej organizacji powstała Rada Techniczna odnośnie pochylenia się nad 
dokumentami, którymi posługują się kominiarze. Platforma, która pozwoliła zebrać 
w jednym miejscu dokumenty jakimi posługują się nasi członkowie i przygotować 
pewne propozycje jak zmienić czy ulepszyć zapisy ogólne w naszej dokumentacji.  
Roman Ochociński – Piotr Kłodowski – Grzegorz Gąska – Marcin Kot to jest trzon 
tej grupy. Jak sami widzicie grupa jest silna i reprezentuje nie tylko nas lecz i więcej 
organizacji. 
 
 


