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Nowy Rok 2013 zbliżał się wielkimi 
krokami, a my zostaliśmy odcięci 
od świata. Nie tyle przez nadmiar 
śniegu i mróz, ile w związku z… 
awarią Internetu. Dzięki rozpalonemu 
kominkowi, butelce wina i zapasowi 
kolorowych magazynów problem 
udało się załagodzić. Tym sposobem, 
jeszcze przed noworocznym toastem, 
przeczytałem numer specjalny jed-
nego z czołowych magazynów budow-
lanych poświęcony ogrzewaniu. 
Fachowo opisane zostały tam różne 
systemy grzewcze dla tego samego 
domu i tej samej rodziny, a wszystko 
porównano skrupulatnie i wyliczono 
co do przysłowiowej złotówki.

Jasne, że wśród proponowanych 
rozwiązań ogrzewania domu były 
kominki z DGP i kominki z płaszczami 
wodnymi. Można dyskutować nad 
przyjętym sposobem wyboru rozwią-
zań kominkowych, bo podane ceny 
wkładu kominkowego powietrznego 
– 2000 zł, oraz 8400 zł – za wkład 
z płaszczem wodnym i wyposażeniem, 
to raczej niskie wartości. W wielu 
firmach kominkowych prawdopo-
dobnie przy takich cenach nie ruszą 
się zza biurka. To jednak nie zmienia 
wiele, bo w końcu dodanie różnych 
„ekstrasów” do kominka i tak nie spo-
woduje, że jego sprawność przekroczy 
100%, a podnoszenie drzwiczek na 
pilota i złocona fasada ciepła też nie 

rozmnożą. Na czymś trzeba się oprzeć. 
Do wyliczeń przyjęto dom całkiem 
przeciętny, parterowy z użytkowym 
poddaszem o powierzchni całkowitej 
240 m2. Zapotrzebowanie roczne na 
energię do ogrzewania wzorcowego 
domu to 7414 kWh plus 5484 kWh 
na ogrzewanie wody użytkowej. Na 
będący przedmiotem porównania 
całkowity koszt ogrzewania wpłynęły 
nie tylko same koszty paliwa, ale 
również zakupu urządzeń, przeglą-
dów i koszty amortyzacji. Zerknijmy 
na liczby w ramce poniżej. W razie 
wątpliwości, jak i po kompletny 
przegląd odsyłam do: Ładny Dom, 
Budowa i Remont (numer specjalny 
4/2012). Proszę osoby związane 
z branżą kominkową, a takie otrzymują 
KominkiPRO, o uważne przeczyta-
nie, porównanie i… przemyślenie.

Analiza przygotowana przez 
wiarygodny magazyn budowlany 
pozycjonuje i przelicza na złotówki 
różne rozwiązania grzewcze. Niestety, 
kominek nie jest liderem niskich 
kosztów, a takie jest wyobrażenie 
większości ludzi z branży kominko-
wej. Jest to jednak obraz stworzony 
„na oko” i nie jest przez żadne 
obiektywne instytucje potwierdzony 
i aktualizowany. Oczywiście możemy 
mówić o ekologii, jednak wszystkie 
inne rozwiązania też są reklamo-
wane w ten sposób potencjalnym 
nabywcom! Na dodatek wokół „czys-
tości” kominka są nadal w Polsce 
wątpliwości. My, kominkarze, ich nie 
mamy, ale czy sama wiara wystarczy?

Spójrzmy z rozwagą na to, co się 
wokół dzieje, bo wspomniane przeze 
mnie porównanie niszczy jeden 
z głównych kominkowych mitów – 
mit taniego ogrzewania. Chciałbym, 
żeby kominek i piec były nr 1, ale… 
nie mam na to „papierów”. Nawet 
takich, jak wspomniane powyżej. 
Świat Kominków może bardzo 
niewiele, bo w tle jest niezwykle 
rozdrobniona branża i ludzie, którzy 
w zdecydowanej większości ciągle 
są krótkowzroczni. Wydaje mi się, 
że najwyższy czas zrzucić klapki 

z oczu i spojrzeć na „nasze” kominki 
obiektywnie i szerzej, a nie opowia-
dać potencjalnym klientom różne 
wyssane z palca teorie, co firma, to 
inne. Jeśli chcemy, by kominki były 
obiektem pożądania dla naszych 
klientów, a dla nas jeszcze przez 
długie lata źródłem utrzymania 
i dochodów, to pora najwyższa, by 
wypracować uniwersalny system 
promocji kominków poparty rzetel-
nymi danymi, wyliczający ewidentne 
i obiektywne zalety. Taki sposób, 
który trafi do każdego potencjal-
nego klienta, do dużych firm 
kominkowych z wielkich i bogatych 
aglomeracji, jak i firemek jednooso-
bowych z małych miejscowości.

Sezon grzewczy w Polsce trwa 
ponad 200 dni, a kraj jest na tyle 
duży, by rynek grzewczy stał się 
obiektem zainteresowania poważ-
nych producentów. Takich, których 
stać na finansowanie wielkich 
imprez narciarskich, moto-teamów 
rajdowych i wyścigowych, a nie tylko 
na reklamowy kalendarz i długopis. 
Już projekt ustawy o odnawialnych 
źródłach energii pokazał, w jakiej 
części ciała decydenci od przepisów, 
przywilejów i dotacji mają nasze wspa-
niałe kominki! Wydaje mi się, że już 
kilka razy wspominałem o koniecz-
ności podjęcia wspólnych działań… 
Hawajski pogadał, napisał i na tym 
się skończyło. Jakoś minął rok 2012, 
to może i w roku 2013 parę kominków 
sprzedamy. Kominki i piece mają 
wiele zalet i możliwości, przy których 
gasną najlepsze nawet i najcieplejsze 
pompy ciepła, kolektory i wiatraki. 
Jednak o tym trzeba mówić i pisać 
w sposób zaplanowany i przemyślany. 
Jeśli myślicie, że wszystko załatwi się 
„jakoś” i „samo”, to jesteście w błędzie. 
Kto, jak nie WY i kiedy, jak nie TERAZ!

Może nie jestem jasnowi-
dzem i mylę się, ale lepiej mnie 
nie sprawdzać, tylko w przerwie 
między karnawałowymi zabawami 
trochę pomyśleć o przyszłości 
kominków. O swojej przyszłości…

wh

Witold Hawajski

Przy kominku 
o kominkach

Roczne koszty  
ogrzewania:
•  kocioł na węgiel ekogroszek:  � � � � � � � � � � � � � � 3050 zł
•  kocioł zgazowujący na drewno:  � � � � � � � � � � � � 4550 zł
• kocioł na pelety:  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 5220 zł
•  kominek z DGP (wkład za 2000 zł): � � � � � �5081 zł
•  kominek z płaszczem wodnym  

(wkład + osprzęt 8400 zł): � � � � � � � � � � � � � �4660 zł
•  elektryczne piece akumulacyjne: � � � � � � � � � � � 6970 zł
•  konwekcyjne grzejniki elektryczne  

+ kominek (koszt kominka 4500 zł):  � � � � � � � � 8399 zł
•  gruntowa pompa ciepła (pompa  

od 20 tys. zł + kolektor): � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 3800 zł
•  kondensacyjny kocioł gazowy  

(cena od 10 tys. zł): � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 3875 zł
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Portrety zwycięzców
Drodzy Czytelnicy!
Mimo że ubiegłoroczne Płomienie Roku przyznaliśmy 
już po raz szósty, wciąż spotykamy się z pytaniami, 
jak zdobyć tę prestiżową statuetkę. W odpowiedzi 
na te zapytania, postanowiliśmy w cyklu krótkich 

prezentacji na łamach KominkówPRO nieco szerzej 
uzasadnić nasze wybory i ukierunkować Państwa 
wysiłki. Zachęcamy do lektury, która pozwoli lepiej 
poznać laureatów i wyciągnąć wnioski – następne 
Płomienie już za rok! Redakcja

Płomień Roku 2011, Kategoria: Superpłomień

Christiane Wodtke
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zyskują uznanie jury konkursów wzor-
niczych i liczne nagrody. Christiane 
Wodtke obecnie jest nie tylko kobietą 
prowadzącą znaną europejską firmę 
kominkową, ale od 2011 roku także 
pierwszą płci żeńskiej przewodni-
czącą ważnej organizacji HKI, która 
zrzesza 174 europejskich producen-
tów urządzeń grzewczych. n

Produkty marki Wodtke wyróżniają 
się nie tylko zaawansowaniem tech-
nicznym czy innowacyjnością, ale są 
również  doskonale dopracowane pod 
względem estetycznym. Prostota i no-
woczesność to przymiotniki, którymi 
z pewnością można określić produkty 
Wodtke. Właśnie za ten dopracowany 
styl produkty ze Stuttgartu często 

Wydawałoby się, że branża kominkowa jest domeną 
mężczyzn. W końcu są to urządzenia techniczne, skom-
plikowane itd. Jednak wśród rzeszy panów w tej branży 
wyróżnia się kobieta, która nie tylko z powodzeniem od 
wielu lat prowadzi firmę produkującą głównie wolno 
stojące piecyki, ale również do niej należą przełomowe 
dla tej branży działania, jak produkcja pierwszych urzą-
dzeń na pelety i doprowadzenie do dopuszczenia peletu 
jako pełnoprawnego paliwa do pieców i kominków.

W
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Christiane Wodtke



1 /
 13

7

KOMINKIPRO file

Piotr Łukaszewicz, 
ISH, przedstawi
cielstwo w Polsce: 
Bardzo się cieszę, że targi ISH 2011 
otrzymały nagrodę Płomienia Roku. 
Następna edycja, zaplanowana w ter-
minie 12–16 marca 2013 roku, zapo-
wiada się jeszcze ciekawiej. Podczas 
5 dni targowych ponad 2300 wystaw-
ców ze 140 krajów zaprezentuje swoje 
produkty około 200 tys. odwiedza-
jącym. Mamy olbrzymie zaintereso-
wanie wśród polskich firm i dla 59 
z nich udało się nam – pomimo kolejki 
oczekujących – załatwić miejsce 
na stoisko. Na 7 stycznia 2013 roku 
wystawcy z Polski mają przyznane 
już 2230 m2, co stanowi wzrost o 48% 
w porównaniu do poprzedniej edycji. 
Jest wśród nich 5 firm z szeroko 
pojętej branży kominkowej: Darco, 
Koperfam, Kratki.pl, Mikołajczyk 
Design i Tarnava. Poprzednią edycję 
ISH – w 2011 roku – odwiedziło aż 
2242 Polaków. Zainteresowanych 
odwiedzeniem ISH 2013 zapra-
szamy na zorganizowany wyjazd 
na targi autokarem lub samolo-
tem, lub do zakupu kart wstępu 
w cenie o około 20% niższej niż 
w kasie we Frankfurcie. Szczegóły 
na www.targifrankfurt.pl. n

Płomień Roku 2011, Kategoria: 
Wydarzenie Zagraniczne Roku

ISH 2011, Frankfurt
Regularnie co dwa lata Frankfurt staje się mekką branży 
sanitarno-grzewczej, w tym też kominkowej. Każdy, kto chce być 
na bieżąco i śledzi najnowsze trendy oraz nowinki techniczne 
w branży, musi przyjechać do Frankfurtu i skierować swoje 
kroki do hali 9.2, gdzie znajduje się ekspozycja kominkowa. 

W edycji w 2011 roku zgromadzono 
w niej 130 producentów z branży, 
a całe targi odwiedziło ponad 200 
tysięcy osób, z czego 35% pochodziło 
spoza terenu Niemiec. Dlaczego 
takie rzesze profesjonalistów zjeż-
dżają w to właśnie miejsce? Bo jest 
to znakomicie przygotowana impreza 
nie tylko od strony organizatora, ale 
również wystawców. Bycie w tym 
gronie zobowiązuje i też niemało 
kosztuje, więc warto zmobilizo-
wać cały zespół i zaprezentować 
swoje możliwości oraz potencjał 
i zyskać nowych kontrahentów, 
a także ugruntować swoją pozycję 
u obecnych. U wielu producentów 
znajdziemy także obsługę w języku 
polskim, gdyż mobilizowane są 
często nie tylko centrale firmy, ale 
także jej oddziały krajowe. Sprawnie 
rozwiązana komunikacja, smaczna 
i dobrze rozlokowana gastronomia, 
sprawnie działające podłączenia 
pozwalające obserwować palące 
się kominki, to wszystko, czym ISH 
sumiennie zapracowało na pozycję 
lidera w branży kominkowej i trzeba 
przyznać, że ciężko byłoby komuś raz 
na dwa lata podważyć ten status. n
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Płomień Roku 2011, Kategoria: Wydarzenie Krajowe Roku

„Piece kaflowe w zbiorach 
muzealnych w Polsce”,
red. Maria Dąbrowska, Jagoda Semków, Weronika Wojnowska

Jagoda Semków, Weronika Wojnowska:
Otrzymanie w 2012 roku nagrody Płomień Roku 2011, w kategorii 
Wydarzenie Krajowe, za publikację pokonferencyjną pt. „Piece kaflowe 
w zbiorach muzealnych w Polsce” to dla Muzeum Mikołaja Kopernika 
we Fromborku bardzo ważne wyróżnienie. Dla nas też ma to ogromne 
znaczenie, tym bardziej, że sama konferencja także została wyróżniona 
w Nałęczowie w roku 2009, a my płomienne nagrody odbieramy już 
po raz trzeci (pierwszy raz w roku 2006 otrzymałyśmy Superpłomień) 
w dziedzinie popularyzacji historii sztuki zduńskiej w Polsce. Mamy 
nadzieję, że nagrodzona publikacja przejdzie do historii jako pierwsza 
w Polsce próba przedstawienia pieców kaflowych w zasobach pol-
skich muzeów, podobnie jak fromborska konferencja stanowiła pierw-
sze tego typu spotkanie w Polsce. Nasz udział w powstaniu publikacji 
„Piece kaflowe w zbiorach muzealnych w Polsce” polegał na redakcji 
pokonferencyjnych artykułów oraz opracowaniu jednego z nich. W tym 
roku naszym zamiarem jest przygotowanie kolejnej publikacji na temat 
pieców kaflowych, tym razem w oparciu o nasze własne badania i pro-
wadzoną od kilkunastu lat inwentaryzację pieców kaflowych. n

Ta publikacja jest uwieńczeniem wielkiej pracy wykonanej przez Weronikę 
Wojnowską i Jagodę Semków i finałem konferencji, która w sposób 
perfekcyjny została zorganizowana we Fromborku w 2009 roku.

Niewiele jest w Polsce publikacji doty-
czących pieców i poza niewielkimi fol-
derami wystawowymi, wydawanymi od 
czasu do czasu przez niektóre muzea, 
brakuje uwiecznionej w formie jednego 
opracowania książkowego, a nie 
dokumentów ukrytych w archiwach, 
dokumentacji naszego dziedzictwa pie-
cowego. Ta publikacja to próba pokaza-
nia różnorodności pieców znajdujących 
się na terenie Polski i pokazania tego, 
co znajduje się w zbiorach muzealnych 
i co w dużej mierze jest dostępne dla 
zwiedzających. „Piece kaflowe w zbio-
rach muzealnych w Polsce” to ładnie 
wydana i bogato ilustrowana praca 
zbiorowa, która pokazuje piękno tego, 
co udało się uratować, a to tylko część 
dziedzictwa, które nam zostało. n

Jagoda Semków, Weronika Wojnowska
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Jarosław Szewczyk, 
Politechnika Białostocka:
Od kilku lat pasjonuję się dawną polską „kulturą ognia”. W przeszłości 
mieliśmy w tej materii własne oryginalne osiągnięcia, gdyż od połowy 
XVIII do połowy XX wieku w języku polskim opublikowano ponad 
400 mniej lub bardziej obszernych wzmianek (w tym kilkadziesiąt 
książek) o piecach, kominkach, kominach oraz o całej sferze użytko-
wania ognia. Jednak ten cenny dorobek polskiej myśli technicznej 
i kultury nie został jeszcze zbadany. Postanowiłem więc wypełnić 
tę lukę, publikując przekrojowe opracowania (artykuły i książki), 
pokazujące tę część naszej narodowo-kulturowej tożsamości. Ale nie 
tylko. Oprócz „kultury ognia” utrwalonej w dawnym piśmiennictwie, 
fascynują mnie także tradycyjne piece w wiejskich domach Podlasia. 
Fotografuję je, inwentaryzuję i opisuję, gdyż uważam je za ewenement 
w skali światowej. Niektóre z nich to kilkunastotonowe giganty o pięciu 
lub sześciu paleniskach i dziesiątkach metrów kanałów dymowych, 
oblicowane 800 lub nawet tysiącem kafli tzw. kwadratelowych. Marzę 
o opracowaniu katalogu najpiękniejszych pieców Podlasia. n

Płomień Roku 2011,  
Kategoria: Wydarzenie Krajowe Roku

„Piec i komin w tradycyjnym  
budownictwie ludowym Podlasia”,
autor: Jarosław Szewczyk

Niewiele jest w Polsce 
publikacji poświęconych 
tematyce piecowej, 
tym bardziej cieszy 
publikacja doktora 
Wydziału Architektury 
Politechniki Białostockiej 
Jarosława Szewczyka.

Ta monografia powstała dzięki mini-
sterialnemu wsparciu udzielonemu 
w ramach projektu badawczego „Piec 
w tradycyjnym budownictwie ludowym 
i współczesnej architekturze Podlasia”. 
W publikacji znajduje się wiele rycin 
i zdjęć zarówno zgromadzonych, jak 
i wykonanych przez autora. Praca 
systematyzuje materiały zarówno 
archiwalne, jak i te zdobyte podczas 
wnikliwych badań w terenie na temat 
nie tylko wyglądu i konstrukcji pieca, 
ale i jego funkcji. Mamy nadzieję, 
że takich publikacji w naszym kraju 
będzie coraz więcej i że uchronią 
one od zapomnienia to, co jeszcze 
często tylko w pamięci starych 
dokumentów zostało zachowane.

W ramach wspomnianego mini-
sterialnego grantu opublikowane 
zostały jeszcze dwie pozycje:

fo
t. 

Ja
ro

sł
aw

 F
la

k

Arkadiusz Szewczyk, Jarosław Szewczyk, Dariusz Marciniak

J. Szewczyk, Piece wschodniej 
Europy jako fenomen architekto-
niczny i kulturowy, na podstawie 
dawnej literatury anglojęzycznej, 
Oficyna Wydawnicza Politechniki 
Białostockiej („Rozprawy Naukowe” 
nr 221: Biblioteka Architektury 
i Urbanistyki), Białystok 2012.

J. Szewczyk, Piec ceglano-kaflowy 
we współczesnym domu, na tle pod-
laskiej tradycji kształtowania wnętrz 
domów i z uwzględnieniem idei 
mnemohabitatu, Oficyna Wydawnicza 
Politechniki Białostockiej („Rozprawy 
Naukowe”: Biblioteka Architektury 
i Urbanistyki), Białystok 2012. n
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MK Systemy 
Kominowe 
z tytułem Gazeli 
Biznesu
Firma MK Systemy Kominowe 
znalazła się w gronie laureatów 
ogólnopolskiego rankingu 
najdynamiczniej rozwijają-
cych się małych i średnich 
przedsiębiorstw w roku 2012 
„Gazele Biznesu”, zorganizo-
wanego przez dziennik Puls 
Biznesu. Firma MK uplasowała 
się w rankingu na 37. miejscu 
w województwie lubuskim 
i zanotowała 130% wzrostu 
przychodów w porównaniu 
do roku 2011. O tytuł Gazeli 
Biznesu 2012 mogły ubiegać 
się przedsiębiorstwa, które 
podczas minionych trzech lat 
zanotowały stały wzrost przy-
chodów ze sprzedaży i ani razu 
nie zarejestrowały straty. n

Międzynarodowe Targi Poznańskie 
wzbogaciły się o najnowocześniejsze 
i największe centrum kongresowe 
w Polsce. Przestrzenny, trzykon-
dygnacyjny obiekt liczący ponad 
13 tys. m2 powierzchni ma 38 sal 
konferencyjnych i jest dostosowany 
do organizacji wydarzeń dla 4 tys. 
osób. Centrum kongresowe spełnia 

NIE dla czadu!
Kampania społeczna „NIE dla 
czadu!”, którą kolejny już rok prowa-
dzi Państwowa Straż Pożarna, ma 
za zadanie uświadomić istnienie 
zagrożenia, jakie stanowi tlenek 
węgla. Patronat honorowy nad 
kampanią objął Jacek Cichocki, 
minister spraw wewnętrznych.

Celem kampanii jest przede 
wszystkim uświadomienie spo-
łeczeństwu istnienia niebezpie-
czeństw związanych z tlenkiem 
węgla oraz pokazanie, jak 
można zapobiegać zatruciom 
czadem. Dochodzi do nich, bo 
nie zdajemy sobie sprawy, jak 
bardzo niebezpieczne mogą być 
stosowane przez nas od lat praktyki 
uszczelniania okien czy zanied-
bania związane z przeglądem 
stanu technicznego przewodów 
kominowych i wentylacyjnych. n

10 lat firmy Wentor
W tym roku firma Wentor świętuje swoje 10-lecie. Z lokalnie działającej 
firmy stała się wiodącą hurtownią na rynku polskim i zagranicznym. Swoje 
produkty sprzedaje do ponad 500 firm w Polsce oraz z zagranicy – jej 
kominki i akcesoria kominkowe docierają od Włoch po Mołdawię. n

warunki, które umożliwiają organizację 
zarówno dużych, wymagających 
zaplecza technicznego przedsięwzięć, 
jak i kameralnych, biznesowych 
spotkań. Jego największym atutem 
jest Sala Ziemi – wielofunkcyjna sala 
widowiskowo-koncertowa dla 2 tys. 
osób, której przestrzeń może być 
aranżowana na wiele sposobów. n

Nowoczesne centrum kongresowe 
Targów Poznańskich
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Spotkanie świąteczne 
Spartherm
15 grudnia 2012 roku Centrum 
Kominkowe Spartherm w Krakowie 
już po raz siódmy zaprosiło piętnastu 
swoich największych odbiorców 
na spotkanie świąteczne. Oprócz 
gospodarza, Henryka Sekuły, krótkie 
wystąpienia, dotyczące rynku 
kominkowego, mieli również Ireneusz 
Bonarski ze Spartherm Polska oraz 
redaktor naczelny Świata Kominków 
Witold Hawajski. Najlepszym partne-
rom zostały przyznane wyróżnienia. 
Partnerami Roku zostały tym razem 
firmy: Kominki-Godzic, Eko-Term 
Kućmierz oraz Studio Kominki Dariusz 
Pęczkiewicz. Spotkanie uzupełnił 
recital artystów krakowskich. Wszyscy 
mieli również możliwość zwiedzenia 
jednego z krakowskich muzeów. n

VII Husqvarna 
Tour 2013
W dniach 10–13 stycznia 2013 roku 
odbyła się VII edycja wyścigów 
psich zaprzęgów Husqvarna Tour 
2013. W Jakuszycach koło Szklarskiej 
Poręby na starcie stanęli najlepsi 
maszerzy (osoby prowadzące zaprzęg) 
z całego świata i ponad tysiąc psów 
zaprzęgowych. Wyścig rozgrywany 
był w formule „midowej” (trasa 
24 km) i „sprinterskiej” (trasa 12 km). 
Ponadto każda z formuł podzielona 
była odpowiednio na klasy: 12 psów 
w zaprzęgu, 6 psów w zaprzęgu oraz 
klasę skijouring, gdzie maszer na 
nartach biegowych jest ciągnięty przez 
1-2 psy zaprzęgowe. Na podium zna-
leźli się Polacy: Grzegorz Burzyński, 
Igor Tracz, Łukasz Paczyński oraz 
maszerka – Jolanta Kałat. n

i skutecznym odprowadzaniu spalin 
z urządzeń grzewczych. Podczas akcji 
wskazywane są główne przyczyny 

tragedii, źródła 
zagrożeń 
oraz środki 

zaradcze. Stowarzyszenie przekonuje, 
że tylko dzięki codziennej trosce 
o bezpieczeństwo, ciepło zagości 
w naszych domach na trwałe.

Na stronie www.kominypolskie.
com.pl można znaleźć „Czarny 

Raport”, czyli wykaz zatruć 
tlenkiem węgla odnotowanych 
przez media, który pokazuje, 
jak duże jest to zagrożenie.

Kampania prowadzona jest 
wśród użytkowników oraz pro-
ducentów instalacji grzewczych 
i kominowych we współpracy 
z kluczowymi instytucjami 
branżowymi, ogólnopolskimi 
mediami oraz ośrodkami 
szkoleniowo-badawczymi. n

Ciepło jest ulotne
W tym roku kontynuowana jest akcja 
„Ciepło jest ulotne”, organizowana 
przez Stowarzyszenie „Kominy 
Polskie”. Ogólnopolska kampania ma 
na celu informację o bezpiecznym 
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Design Virtus
Firma szkoleniowa Virtus Studio zorganizowała 
cykl spotkań dla architektów „Design”, poświę-
cone nowoczesnym trendom w architekturze 
wnętrz i designie. Podczas konferencji, której 
towarzyszyła ekspozycja, zaprezentowano nowe 
spojrzenie i trendy, produkty oraz technologie do 
aranżacji wnętrz mieszkalnych, biurowych, hote-
lowych, a także obiektów użyteczności publicznej. 
Spotkania odbyły się w Białymstoku, Bielsku-Białej, 
Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, 
Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, 
Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu. n

6 tys. zwiedzających. Na targach 
obecny był także Świat Kominków�

W Poznaniu pojawiły się firmy 
z całego świata; wyraźnie widać było 
dominację firm zagranicznych nad 
polskimi. Sporym zainteresowaniem 
cieszyły się wydarzenia zorganizo-
wane zarówno dla profesjonalnych 
zwiedzających, jak i dla otwartej 
publiczności. Pojawiły się wykłady 
specjalistów i porady architektów 
dotyczące m.in. wykorzystania 
kamienia w projektach budowlanych. 
Dzięki Pracowni Artystycznej Lubosza 
Karwata była okazja zrealizowania 
własnego pomysłu na mozaikę 
w czasie warsztatów mozaikowych.

Podczas KAMIEŃ-STONE 
wręczono nagrody Klaudiusze 
2012 w kategoriach:

Międzynarodowe Targi Ochrony 
Środowiska POLEKO, Poznań
W dniach 20–23 listopada odbyła się 24. edycja Targów POLEKO. Najnowsze 
produkty, technologie oraz usługi z zakresu ochrony środowiska zapre-
zentowało 550 wystawców z 21 krajów. Tegoroczna ekspozycja i program 
wydarzeń przyciągnęły do Poznania 21 630 specjalistów oraz 170 dzienni-
karzy z mediów branżowych i ogólnopolskich. Targom towarzyszyły liczne 
konferencje. Na trwającym Forum Czystej Energii eksperci i profesjonaliści 
z branży udzielali informacji i przedstawiali nowe rozwiązania z zakresu 
fotowoltaiki, gazu z łupków, biomasy, pomp ciepła i energii wiatrowej. Na 
POLEKO odbywał się także „Glob Pełen Energii”, gdzie poruszane były tematy 
związane z praktycznymi aspektami wykorzystania urządzeń grzewczych 
korzystających z ciepła ziemi, energii słonecznej oraz biomasy. Na pozo-
stałych konferencjach przewijały się tematy związane z biopaliwami oraz 
peletami i brykietem drzewnym, finansowaniem przedsięwzięć proekolo-
gicznych, dobrymi praktykami w gospodarce odpadami na przykładzie 
doświadczeń norweskich, niskoenergetycznym budownictwem. n

• Najlepszy Produkt – Narzędzia: 
Abra sp. z o.o. (Polska), Mekanika 
(Polska), Terminator (Polska), 
PPHU Guzdek (Polska) 

• Najlepszy Produkt – Kamień 
Naturalny: Kora Kamienna – TESM 
sp. z o.o. (Polska), wyróżnie-
nia: Spieki kwarcowe Laminam 
Sp.A. – Interstone (Polska), 
Rozeta Europejska, Ecad s.c. 
– Polimer System (Polska) 

• Najładniejsze stoisko: Red 
Graniti (Polska), wyróżnie-
nia: Sansone SAS (Francja), 
Antolini Luigi & C (Włochy), 
Inbra Polska (Polska). 

Targi zorganizowane zostały 
przez Międzynarodowe Targi 
Poznańskie i firmę Geoservice -
-Christi z Wrocławia. n

Targi Branży Kamie
niarskiej KAMIEŃ 
STONE, Poznań
Targi KAMIEŃ-STONE odbyły się 
w dniach 6–9 listopada 2012 roku 
w Poznaniu. Ekspozycje blisko 
300 wystawców zobaczyło ponad 
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Szkolenia, szkolenia…
Godkowie/Hoxter
6 listopada 2012 roku w Czechach w siedzibie firmy Hoxter w miejscowości Kurim 
niedaleko Brna odbyło się kolejne szkolenie zorganizowane we współpracy z firmą 
Godkowie. Szkolenie miało tytuł „Zasady projektowania systemów konwekcyj-
nych, akumulacyjnych i wodnych firmy Hoxter”. Uczestników szkolenia przywitali 
właściciele firmy Hoxter: Petr Banasinski i Richard Dorazil oraz przedstawiciel 
firmy Godkowie – Janusz Godek. Richard Dorazil przygotował i poprowadził 
kilkugodzinne szkolenie. Podczas spotkania zaprezentowano przede wszyst-
kim produkty firmy. Omówiono historię marki Hoxter, objaśniono podstawowe 
pojęcia dotyczące parametrów technicznych wkładów oraz ich użytkowania. 
Następnie prowadzący przedstawił nowości oraz zwrócił uwagę na kwestie 
bezpieczeństwa użytkowania oraz ogólne zasady sztuki kominkarskiej. n

Godkowie
23 listopada 2012 roku firma Godkowie zorganizowała szóste i ostatnie 
w 2012 roku szkolenie z cyklu kameralnych i przystępnych szkoleń w siedzi-
bie firmy. W czasie całodziennego spotkania omówiono zagadnienia syste-
mów kominkowych i pieców kaflowych oraz właściwe stosowanie materiałów 
zduńskich. Dodatkowo uczestnicy szczegółowo zapoznali się z pełną ofertą 
i nowościami firm, które posiada firma Godkowie. W przerwie spotkania gościom 
zaprezentowano działający szamotowy Biokominek 3 i działający szamotowy 
piec chlebowy firmy Rath. Jako potwierdzenie uczestnictwa i zdobytej wie-
dzy każdy z uczestników otrzymał certyfikat na zakończenie szkolenia. n

Szkolenie OSKP
W dniach 9–10 listopada 2012 roku w Radziejowicach odbyło się szkolenie zorganizowane przez 
Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Kominki Polskie”. Dość liczna grupa, jaka przybyła na szkolenie, mogła obej-
rzeć salon ekspozycyjny firmy Kominki Kornak oraz zobaczyć produkcję odlewni i kaflarni w Adamowicach. 
W ramach szkolenia poruszony został temat certyfikacji urządzeń małej mocy, który zreferował przedsta-
wiciel Instytutu Energetyki Cieplnej w Łodzi (nowy członek wspierający OSKP). Następnie dyskutowano 
o odpowiedzialności gwarancyjnej firm kominkowych w świetle prawa konsumenckiego. Drugiego dnia 
poruszone zostały problemy związane z prowadzeniem i likwidacją działalności w małych firmach. n

Spartherm
Zespół Spartherm Polska zorganizował 
23 listopada 2012 roku „Trening Spartherm”. 
Jednodniowe szkolenie produktowe 
przeznaczone było dla nowych pracowni-
ków. Trening, prowadzony w przystępny 
sposób, odbywał się w mniejszych 
grupach niż klasyczne szkolenia. n

Cebud
W styczniu odbyło się w kolejne spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla firm z różnych 
rejonów Polski, które chcą swój zawód realizować nie tylko w zakresie budowy komin-
ków, ale także w zakresie „pełnowymiarowego” zduna. Dostrzeżenie potrzeby rozsze-
rzenia swoich umiejętności o technologie budowy nie tylko tradycyjnych, ale przede 
wszystkim nowoczesnych pieców zduńskich, pozwoli na zdobycie umiejętności budowy 
nowoczesnych pieców, zapewniających ogrzewania domów w sposób ekologiczny, tani, 
bezpieczny i wygodny, a przy tym zdrowy i z pięknym widokiem ognia. Mamy nadzieję, 
że umiejętność ta pomoże naszym własnym firmom lepiej dostosować się do dzisiej-
szych oczekiwań grzewczych klientów, co zapewni zwiększenie sprzedaży. n

KARTA PARTNERSKA - przywileje dla Partnera

PRogRAm PARTNERSKi - Dodatkowa premia Partnerska, „ZYSKUJESZ  Z BRUNNEREm”

SZKolENiA - PRoDUKToWE i SERWiSoWE BRUNNER 2013 - pod hasłem:

„BRUNNER -Jesteś gotowy na najlepsze rozwiązania?”

BRUNNER - FESTiWAl PRoDUKTóW - Regionalny weekend z BRUNNEREm.

JEDZiEmY NA oKToBERFEST - Połączenie integracji i szkolenia 

iNAUgURACJA SEZoNU gRZEWCZEgo - pod hasłem:  „ogRZEJ Dom Z BRUNNEREm” Dni otwarte

KAmPANiA  BRUNNER & WNęTRZA - skierowana do architektów

NoWA STRoNA www.brunner.info.pl  -  pod hasłem: „NiEZBęDNiK PARTNERA „

GENERALNY  DYSTRYBUTOR Polska Środkowo Wschodnia & Województwo Wielkopolskie
KomiNKi KoZŁoWSKi Warszawa Wypędy ul. Sokołowska 50, 05-090 Raszyn tel. 22 723 90 98, 22 723 86 91

www.brunner.info.pl

• KSO składają się ze stalowych drzwiczek oraz 
paleniska szamotowego, masy  
akumulacyjnej (kanały) oraz obudowy.

• Obudowa planowana z ciepłego betonu 
oraz Stampflehm (glina szalunkowa - ubijana)

• Nowa obudowa buforu
• Nowa obudowa skrzynki hydraulicznej
• Nowa pompa
• Większa platyna – więcej funkcji i możliwości.... 

w szczegółach na szkoleniu

NoWA PiECóWKA

• Kaminkessel 38/86 – będzie miał nasadę  
(jak obecnie Kaminkessel 45/101), dzięki 
temu dostępna będzie również wersja  
Kaminkessel 38/86 Tunnel

• Kaminkessel 51/67 z nasadą, dzięki temu 
dostępna będzie również wersja Kaminkessel 
51/67 Tunnel

• Kaminkessel HKD 2.2 - również możliwość 
zabudowy z BSO

• Herdkessel – planowane zmiany

TECHNiKA WoDNA

• Eck 42/42/42 otwierany na bok, moc 6-8 kW, 
niska zabudowa, na polana 33 cm

• Panorama 42/42/42/42,
• Panorama 70/25/40/25 (wysoka), niska  

zabudowa, drzwiczki unoszone do połowy, 
moc 6 kW, dłogość polan 33 cm

• Eck 70/33/33 (wysoki)

NoWoŚCi STAloWE

ZmiANY W ZAKRESiE CENTRAli  BHZ

 o szczegóły działań zapytaj Dystrybutora.
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Nazwa lokalu Adres

Łódź
Affogato ul. Piotrkowska 90

Bierhalle ul. Karskiego 5 (Manufaktura)

Cafe Kofeina ul. Piotrkowska 102

Da Grasso ul. Łagiewnicka 65 A

Hana Sushi ul. Piotrkowska 72

Hana Sushi ul. Karskiego 5 (Manufaktura)

One 21 Club ul. Piotrkowska 121

Pierrogeria ul. Karskiego 5 (Manufaktura)

Piazza Cafe ul. Piotrkowska 134

Piotrkowska Klub ul. Piotrkowska 97

Piazza Cafe ul. Piotrkowska 38

Piazza Cafe ul. Piotrkowska 76

Sioux Restauracja ul. Karskiego 5 A (Manufaktura)

Sphinx ul. Karskiego 5 (Manufaktura)

Wook al. Piłsudskiego 5

Kraków
Ancho Cafe Lunch ul. Rakowiecka 19/1

Antycafe ul. Sławkowska 12

Avanti Galeria Krakowska

Avanti Sempre ul. Karmelicka 7

Bambus Rynek Główny 27

BaniaLuka Plac Szczepański 6

Baroque Plac Nowy 3

Bordo ul. Gołębia 3

Bunkier Sztuki Cafe Plac Szczepański 3a

Cafe Club C.H. Krokus

Cafe Culca ul. Mostowa 14

Cafe Manggha ul. Konopnickiej 26

Cafe Mini ul. Grodzka 45

Cafe Młynek Plac Wolnica 7

Cafe ObieżyŚwiat ul. Czarnowiejska 38

Caffe Street ul. Dolnych Młynów 3

Campanile Hotel ul. św. Tomasza 34

Cherubino ul. św. Tomasza 15

Chocoffee ul. Wiślna 8

CoffeeShop ul. Sławkowska 6

Cosa Nostra ul. Dajwór 25

Cukiernia Krakowskie Wypieki ul. Medweckiego 2/44

Cupcake Corner ul. Bracka 4

Cupcake Corner ul. Grodzka 45

Cupcake Corner ul. Michałowskiego 14

Drukarnia ul. Nadwiślańska 1

Dynia ul. Krupnicza 20

Eurest al. Jana Pawła II 196

Hotel Andel’s ul. Pawia 3

Hotel Aspel ul. Bratysławska 2

Hotel Conrad ul. Conrada 29

Hotel Demel ul. Głowackiego 22

Hotel Fortuna BIS ul. Piłsudskiego 25

Hotel Hilton ul. Konopnickiej 33

Świat Kominków 
w PressCaffe
Od teraz w poniższych kawiarniach, klubach, hotelach i innych lokalach w całej 
Polsce można znaleźć nowe numery pisma Świat Kominków. Dzięki temu 
jeszcze więcej klientów dowie się o nowościach z branży kominkowej.

Nazwa lokalu Adres

Hotel Home ul. św. Sebastiana 12

Hotel Kossak Plac Kossaka 1

Hotel Niebieski ul. Flisacka 3

Hotel Piast ul. Radzikowskiego 109

Hotel Pod Wawelem Plac na Groblach 22

Hotel Royal ul. św. Gertrudy 26-29

Hotel Rubinstein ul. Szeroka 12

Hotel Ruczaj ul. Ruczaj 44

Hotel Sympozjum ul. Kobierzyńska 47

Ice Cafe al. Pokoju 44 (Centrum Plaza)

Le Scandale Ogród Plac Nowy 9

Lody Italia Galeria Krakowska

Loża Cafe Galeria Krakowska

Loża Cafe Rynek Główny 41

Makaroniarnia ul. Brodzińskiego 3

Moment ul. Józefa 34

Mount Blanc Bonarka City Center

Nova Restobar ul. Estery 18

Nowa Prowincja ul. Bracka 3-5 

Oranżeria Pergamin ul. Focha 425

Pałac Bonerowski ul. Św. Jana 1

Paparazzi Cafe Bar ul. Mikołajska 9

Pieprz i Sól ul. Mikołajska 5

Point Frappe Solvay Park

Point Frappe Bonarka City Center

Pod Słońcem Rynek Główny 43

Pod Pretekstem ul. Józefitów 11

Pozytywka ul. Bożego Ciała 12

Restauracja Ziemiańska ul. Izaaka 7

Róg Brackiej i Reformackiej ul. Reformacka 3

Russian Enzo ul. Karmelicka 52

Salon Jaguara ul. Jasnogórska 97

Salon Toyota al. Pokoju 57

Salon Toyota ul. Jasnogórska 4

Salon Toyota ul. Zakopiańska 167

Smakołyki ul. Straszewskiego 28

Sphinx ul. Medweckiego 2

Squash 4 You ul. Pocieszka 4

Squash 4 You ul. Księcia Józefa 54 A

Tajemniczy Ogród Plac Nowy 9

Tratoria Pergamin ul. Chodowieckiego 1

Tribeca Rynek Rynek Główny 27

Via Otta ul. Krasińskiego 8

Queen Boutique Hotel ul. Dietla 60

Vega ul. Krupnicza 22

Złoty Piec Rynek Główny 10

Poznań
Pasja Stary Rynek 64/65

Agawa Pub ul. Mickiewicza 28

Blues Hotel ul. Prusimska 7

Cafe Bean ul. Półwieska 42 (Stary Browar)

Cafe da Vinci Plac Wolności 10
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Nazwa lokalu Adres

Chatka Babuni ul. Wrocławska 18

Coffee House ul. Fredry 2

Credo ul. Wrocławska 1

Defa Vu Pub ul. Woźna 21

Don Prestige ul. św. Marcin 2

Dragon ul. Zamkowa 3

Fitness Klub ul. Kopernika 4

Ghiacci ul. Półwiejska 42

Globe Restaurants King Cross

Hotel Campanile ul. św. Wawrzyńca 96

Hotel Ilonn ul. Szarych Szeregów 16

Hotel Księcia Józefa ul. Ostrowska 391/393

Hotel NH Poznań ul. św. Marcin 67

Hotel Rezydencja Solei ul. Wałecka 2

Ibiza Ice Cafe ul. Baraniaka 8

Ice Cafe ul. Drużbickiego 2 (C.H. Plaza)

Klubokawiarnia King 
Cross Marcelin ul. Bukowska 156

Lafayette al. Solidarności 47 (C.H. Pestka)

Le Buffet ul. Szadecka 2

Massymiliano Ferre Plac Wolności 14

Nautilus ul. Chwiałkowskiego 34

Piano Bar ul. Półwiejska 42

Pizzeria Da Luigi ul. Woźna 1

Restauracja Dąbrowskiego 42 ul. Dąbrowskiego 42

Room 55 Stary Rynek 80/82

Rozenthal Cafe 
Kupiec Poznański Plac Wiosny Ludów 2

Sphinx ul. św. Marcin 66/72

Świetlica Kawiarnia w Zamku ul. św. Marcin 80/82

Toyota Service ul. Bobrzańska 5

Verona ul. Żabikowska 66

Trójmiasto
Balzac ul. Piwna 36/39, Gdańsk

Barbados ul. Karmelicka 1, Gdańsk

Barbados Cafe Restaurant ul. 10 Lutego 16, Gdynia

Boolywood ul. Jana Pawła II 9-11, Gdynia

Big Apple Restaurant ul. Grunwaldzka 578, Gdańsk

Coco Gemini ul. Waszyngtona 21, Gdynia

Cukiernia Sowa ul. Długa 13/7, Gdańsk

Galatomagia ul. Grunwaldzka 141, Gdańsk

Good Morning Vietnam ul. Świętojańska 83 A, Gdynia

Hotel Amber ul. Powstańców Warszawskich 45, Gdańsk

Hotel Hanza ul. Tokarska 6, Gdańsk

Hotel Krolewski ul. Ołowianka 1, Gdańsk

Hotel Scandic ul. Podwale Grodzkie 3, Gdańsk

Hotel Radisson ul. Długi Targ 19, Gdańsk

Hotel Rezydent Plac Konstytucji 3 Maja 3, Sopot

Hotel Villa Baltica ul. Emilii Plater 1, Sopot

Hotel Wanda ul. Poniatowskiego 7, Sopot

Klub Aterier al. Mamuszki 2, Sopot

Kreska Restaurant ul. św. Ducha 2, Gdańsk

La Creme ul. Monte Cassino 14, Sopot

Lets Art Cafe Plac Zdrojowy 2, Sopot

Mount Blanc ul. Monte Cassino 63 (Centrum 
Haffnera), Sopot

Mount Blanc al. Grunwaldzka 141 (Galeria 
Bałtycka), Gdańsk

NZOZ Revimed 
Centrum Medyczne ul. Abrahama 1A, Gdańsk

Pi Kawka ul. Piwna 5/6, Gdańsk

Pinokio ul. Monte Cassino 45, Sopot

Pizzeria Leone ul. Małomiejska/Ptasiej, Gdańsk

Pizzeria Leone ul. Dywizji Wołyńskiej 1/7, Gdańsk

Sanatorium ul. Grunwaldzka 8-10, Sopot

Thai Thai ul. Powstańców Warszawy 7, Sopot

Nazwa lokalu Adres

Trafik Skwer Kościuszki 10, Gdynia

Tropical Caffe Bar ul. Zamkowa Góra 3/5, Sopot

Willa Sentoza ul. Grunwaldzka 89, Sopot

White House ul. Powstańców Warszawy 6, Sopot

Willa Jaśkowy Dworek ul. Jaśkowa Dolina 57A, Gdańsk

W Starym Kadrze ul. Grobla I 3/4, Gdańsk

Viapasta ul. 10 Lutego 11, Gdynia

Warszawa
5 Klub ul. Grzybowska 5, lok. 1

Akasaka ul. Wołoska 12

Ale Gloria Plac Trzech Krzyży 3

Apartamenty Hotelowe Zgoda ul. Zgody 6

Aroma Espresso ul. Krucza 6

Aroma Espresso ul. Krakowskie Przedmieście 5

Atmosfera Żoliborza ul. Hanki Czaki 2

Aioli ul. Świętokrzyska 18

Baguette & co ul. Ciszewskiego 15 (KEN Center)

Bali Blue City Al. Jerozolimskie 179

Balsam Klub ul. Racławicka 99

Barrista Złote Tarasy ul. Złota 59

Batida Plac Trzech Krzyży 18

Batida Europejska ul. Krakowskie Przedmieście 13

Bierhalle ul. Nowy Świat 64 

Bierhalle C.H. Arkadia ul. Jana Pawła II 82

Bistro KEN al. KEN 61

Black Sheep al. Jana Pawła II 55

Bombai Masala Indian ul. Starościańska 10/12

Buffo ul. Konopnickiej 6

Café au Lait ul. Jana Pawła II 19

Castle Inn ul. Świętojańska 2

Charlie ul. 3 Maja 3B

Chłodna Cafe ul. Chłodna 48

Cafe Riksza ul. Wspólna 54A

Sushi Zume ul. Chmielowska 3

Cafe Latte al. Solidarności 117

Centrum Motoryzacyjne ul. Krasnobrodzka 5

Centrum Wina sp. z o.o. ul. Puławska 336

Coffee Karma Plac Zbawiciela 3

Coffeeshop ul. Górczewska 124/F084 (C.H. Wola Park)

Courtepaille Arkadia al. Jana Pawła II 82

Cukiernia Sowa ul. Powstańców Śląskich 108

Cukiernia Sowa ul. Głębocka 15

Da Grasso ul. Rudnickiego 10, lok. 12 

Euforia ul. Złota 11

Fenicja ul. Świętokrzyska 32

Fitness Klub Calypso ul. Puszczyka 7

Ganders Tea Room ul. Francuska 12

Funky Studio Plac Zbawiciela 2

Hotel DeSilva ul. Puławska 42, Piaseczno

Hotel DeSilva al. Krakowska 266

Hotel DeSilva ul. Kubickiego 3

Hotel Holiday Inn ul. Złota 48/54

Hotel Mercure Grand ul. Krucza 28

Hotel Premiere Classe ul. Towarowa 2

Hotel Złote Dęby ul. Brzeziny 7

Hyundai Motortest ul. Hynka 2A

Jajko Bistro and Cafe al. Niepodległości 162

Kahuna Squash and Wellness ul. Zawodzie 26

Kantyna ul. Żaryna 2A

Kawalerka Cafe ul. Mickiewicza 27

Klubokawiarnia Pompon ul. Młynarska 13

Leniwiec ul. Poznańska 7

Loft Cafe ul. Złota 11

Łazienki Królewskie ul. Agrykoli 1
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Nazwa lokalu Adres

Miseczka Oshin ul. Grzybowska 2, lok. 12

Mitsubishi ul. Sporna 1/3

Mokotowska ul. Mokotowska 22

Mucha Nie Siada ul. Ząbkowska 38

Nanaki Sushi ul. Grzybowska 61/9

Nihon Sushi ul. Mołdawska 7

Ohh! Sushi & Grill ul. Wiertnicza 102

Ohh! Sushi & Grill ul. Ostrobramska 75 C

Pauza Plac Piłsudskiego 1

Pertutti al. Jerozolimskie 179 (Blue City)

Pizza Segment ul. Powsińska 18 A

Pizzeria na Nowolipkach ul. Nowolipki 15

Pizzeria Nowoursynowska ul. Nowoursynowska 143 J 

Pizzeria z Nowolipek ul. Stanisławowska 7

Plan B al. Wyzwolenia 18

Player ul. Marszałkowska 140

Plantacja ul. Marszałkowska 28

Powiększenie ul. Nowy Świat 27

Proactiv ul. Miedziana 11

Puerto Banus ul. Wołoska 12 (Galeria Mokotów)

Punkt Cafe ul. Żurawia 32/34

Pure Sky Club ul. Złota 59

Pure Sky P XXIII ul. Złota 59

Qlala Bar ul. Chełmska 21

Rabarbar ul. Wierzbowa 9/11

Relaks ul. Puławska 48

Restauracja Bliss Garden ul. Twarda 42

Restro ul. Pańska 57

Rue de Paris ul. Chałbińskiego 9

Rue de Paris ul. Tamka

Rue de Paris ul. Dobra 38

Rue de Paris ul. Francuska / Obrońców

Rusticoni Ristorante ul. Złota 59 (Złote Tarasy)

Sklep z Kanapkami ul. Krakowskie Przedmieście 11

Słony ul. Piękna 11

Socjal ul. Foksal 18

Soto Sushi ul. Wilcza 26

Sport’s Bar Cafe ul. Łazienkowska 3

Stara Praga ul. Ząbkowska 13

Sweet & Salty Al. Jerozolimskie 54

Street al. Jana Pawła II 19

Sunanta ul. Krucza 16/22

Sushi Club ul. Stawki 3

Sushi Zushi ul. Żurawia 6/12 

Szpilka Plac Trzech Krzyży 18

T-Bar ul. Szpitalna 5

Take Off The Hat ul. Pańska 98

The Barista ul. Wołoska 7

The Barista ul. Złota 59

The Corner ul. Piękna 18

Towarzyska ul. Zwycięzców 49

Toyota Marki al. Piłsudskiego 2 B

Toyota Wola al. Prymasa Tysiąclecia 54

Toyota Żerań ul. Jagiellońska 84

Toka al. KEN 84, lok. 103

O Obrotach Ciał Niebieskich ul. Leszczyńska 4

Yoko ul. Ostrobramska 75 C

Volkswagen Chylińscy ul. Sąsiedzka 4

Villanova ul. Klimczaka 22, lok. 3

Wake Cup Cafe ul. Franciszkańska 14

W Oparach Absurdu ul. Ząbkowska 6

Zgoda ul. Zgoda 4

Zielona Oliwka ul. Twarda 42

Złoty Róż al. Jana Pawła II 52/54

Zushi Point ul. Żabińskiego 16A

Nazwa lokalu Adres

Zushi Point ul. Świętokrzyska 32

Żużu Bistro ul. Kazimierzowska 43, lok. B

Wrocław
America ul. Legnicka 58

Ambasada ul. św. Mikołaja 8/11

Art Hotel ul. Kiełbaśnicza 20 

Bernard Rynek 35

Bierhalle Ratusz 24-27

Blue Bar Plac Solny 8/9

Bravissimo ul. Stysia 45

Cafe Fika Rynek 7

Casa de la Musica Rynek 11/12

Casus ul. Włodkowica 8

Cynamon Plac Grunwaldzki 23-27

Dental Salon ul. Horbaczewskiego 53A

Dolnośląskie Centrum 
Laryngologiczne ul. Kardynała Wyszyńskiego 110

Evadent ul. Przesmyckiego 28

Fiat Amicar ul. Robotnicza 94

Fitness Academy Sky Tower ul. Powstańców Śląskich 73/95

Germaz ul. Strzegomska 139

Grand Snacks & Cafe Plac Grunwaldzki 27

Green Hause Restaurant ul. Piłsudskiego 49/57

Hotel Campanile ul. Jagiełły 7

Hotel Campanile ul. Ślężna 26

Hotel Jasek ul. Sułowska 39

Hotel Śląsk ul. Oporowska 60

John Bull Pub Plac Solny 6/7A

Kawiarnia Literatka Rynek 56/57

Le Bistrot Parisien ul. Nożownicza 1 D

Lody Italia Plac Dominikański 3

Lokomotywa ul. Kolejowa 14

Lulu Cafe Plac Dominikański 3

Lulu Cafe ul. Powstańców Śląskich 2/4 
(Arkady Wrocławskie)

Marcello ul. Więzienna 7

Masala ul. Kuźnicza 3

Medicus ul. Legnicka 56

Milano Piu ul. Świdnicka 4A

Mitsubishi ul. Strzegomska 141

Mleczarnia ul. Włodkowica 5

Novocaina Rynek 13

Och Suchi Grill ul. Legnicka 58 (Magnolia Park)

Och Suchi Grill Plac Dominikański 3

Pergola ul. Wystawowa 1

Papa Bar ul. Rzeźnicza 32-33

Piwiarnia Warka ul. Świdnicka 8

Pizza Station ul. Obornicka 64

Pizza Station ul. Spółdzielcza 1A

Planet Cafe Rynek 7

Przystanek Zoo ul. Wróblewskiego 1

Restauracja Okrasa ul. Igielna 8

Restauracja Pod Papugami ul. Sukiennice 9A

Restauracja Sicilia ul. Świdnicka 4O

Soho ul. Szewska 8

Sushi ul. Szajnochy 11/1A

inne miasta w Polsce
Bierhalle Katowice Silesia ul. Chorzowska 107, Katowice

Cafe Club ul. Wojska Polskiego 207, Częstochowa

Hotel De Silva ul. Równoległa 2, Pyrzowice

Hotel Wilga ul Zdrojowa 7, Ustroń

Hotel Bazuny ul. Kościuszki 17, Kościerzyna

Hotel Rad ul. Chełmińska 144, Grudziądz

Nescafe Lublin ul. Krakowskie Przedmieście 1, Lublin

Sklep Kolonialny al. Jana Pawła II 6, Szczecin
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Od wielu lat staramy się promować w Polsce wśród firm 
i klientów szeroko rozumianą kulturę ognia. W związku 
z tym z inicjatywy redaktora naczelnego Świata Kominków, 
wydawnictwa KominkiPRO i portalu www.kominki.org 
oraz firmy Spartherm Polska – sponsora nagród – rozpo-
czynamy akcję, której celem jest zauważenie i docenienie 
wszelkich rodzajów aktywności edukacyjno-artystycznych 
poruszających kwestie związane z kominkami i piecami. 
Pragniemy docenić wysiłek autorów różnego typu publi
kacji i prac związanych z naszą branżą: naukowych 
(prace licencjackie, magisterskie, doktorskie, habilitacyjne 
lub inne związane z działalnością naukową), popularno
naukowych, wydawnictw albumowych czy publikacji 
pokonferencyjnych i powystawowych. Jesteśmy też 
otwarci na nowe formy przekazu, w tym audiowizu
alne (np. reportaż telewizyjny bądź radiowy, film, wystawa, 
przedstawienie teatralne), multimedialne, jak i zwią
zane z Internetem, np. blog. Autorzy wyżej wymienio-
nych aktywności mają szansę na atrakcyjne nagrody lub 
wsparcie (jego forma będzie określona przez jury).

Kolegium konkursowe będzie brało pod uwagę wszelkie 
działania popularyzatorskie, także te niestandardowe, prace 
naukowe lub książkowe wydane (lub w przypadku prac 
naukowych obronione) w latach 2010–2012. O dofinansowanie 
i pomoc mogą się także starać działania rozpoczęte w wyżej 
wymienionym czasie. W skład jury wejdzie przedstawiciel 
Świata Kominków, przedstawiciel fundatora nagród – firmy 
Spartherm Polska – oraz zaproszeni goście. Zgłoszenia może 
dokonać każdy, zarówno osoba fizyczna, jak i firma, stowarzy-
szenie, wydawnictwo, placówka naukowa bądź dydaktyczna.

Zachęcamy do przesyłania informacji o gotowych lub 
będących w trakcie przygotowania publikacjach i pra-
cach na adres: ul. Roztocze 5/5, 20-722 Lublin, lub e-mail: 
redakcja@swiatkominkow.pl. Autorzy prac, które spełnią kryteria 
konkursu, zostaną o tym poinformowani. Termin dokony
wania zgłoszeń: 30 marca 2013 roku. Na zwycięzców 
czekają atrakcyjne nagrody oraz profesjonalnie przygotowana 
promocja publikacji, pracy naukowej lub innej aktywności 
edukacyjno-artystycznej związanej z naszą branżą na łamach 
Świata Kominków, KominkówPRO i portalu www.kominki.org.

Redakcja

Kalendarium szkoleń 2013
Spartherm
Szkolenia w Gorzowie Wielkopolskim:
• 7 lutego – Prezentacja H2O Spartherm dla hydraulików
• 13 lutego – Warsztaty sprzedażowe z trenerem biznesu
• 14 lutego – Kominki i instalacje wodne, czyli wszystko o wodzie
• 1 marca – Trening Spartherm, nowości i stare sprawdzone rozwiąza-

nia (dla nowych pracowników)
• 25 kwietnia – Nowości z targów ISH
• 16 maja – Modulowanie kafli – nowoczesne trendy i technologie
• 31 maja – Trening Spartherm, nowości i stare sprawdzone rozwiązania 

(dla nowych pracowników)
• 6 czerwca – Serwis – szkolenie praktyczne

Szkolenia w Krakowie:
• 21 lutego – Kominki i instalacje wodne, czyli wszystko o wodzie
• 18 kwietnia – DRU – kominki gazowe
• 13 czerwca – Serwis – szkolenie praktyczne

Godkowie – Rath
Firma Godkowie we współpracy z Rath zapraszają na szko-
lenie, które odbędzie się 26 kwietnia w siedzibie firmy 
Rath w Austrii (3375 Krummnußbaum, Hafnerstraße 3).

W programie m.in. prezentacja firmy Rath, kalkulacje i rysunki spo-
rządzane przez austriackich zdunów, system Biokamin, system „mały 
piec kaflowy” – szczegółowa prezentacja, zaprawy, kleje, komponenty 
i tynki, jak kleić i zalewać kafle – szczegółowa prezentacja, materiały 
izolacyjne. W części praktycznej: Biofeuerraum/Quickbrick, Biokamin, 

mały piec kaflowy. Firma służy pomocą w rezerwacji dodatkowych 
noclegów. Zgłoszenia do 20 marca na podstawie pisemnej rezer-
wacji: e-mail: marketing@godkowie.pl lub faxem 33 858 8948.

Kalendarium targów 2013
Targi w Polsce
• 29 stycznia – BUDMA 2013, Międzynarodowe Targi Budownictwa 

(Poznań)
• 15 lutego – Targi Budownictwa, Instalacji i Wyposażenia Wnętrz (Gliwice)
• 22 lutego – SiBEx 2013, Silesia Building Expo (Sosnowiec)
• 26 lutego – ENEX–Nowa Energia 2013, Targi Odnawialnych Źródeł 

Energii (Kielce)
• 1–3 marca – INTERBUD (Łódź)
• 9 marca – Od Działki Po Dom, Targi Budownictwa i Targi 

Mieszkaniowe (Toruń)
• 15–17 marca – LUBDOM (Lublin)
• 15 marca – DOM I OTOCZENIE (Nowy Sącz)
• 15 marca – BUD-GRYF (Szczecin)
• 15–17 marca – EXPO DOM, Targi Budownictwa (Rzeszów)
• 22–24 marca – TARBUD (Wrocław)
• 22 marca – TEO, Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej 

(Bydgoszcz)
• 23 marca – Twój Dom, Twoje Otoczenie (Jaworzno)

Targi w Europie
• 30 stycznia – 1 lutego – KOK Austria (Wels)
• 21 lutego – 3 marca – Batibouw (Bruksela)
• 12–16 marca – ISH 2013 (Frankfurt)
• 14–17 marca – Salon Kaminow (Moskwa)
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Szanowni Państwo!
W odpowiedzi na duże zainteresowa-
nie naszych członków-wykonawców 
ustawicznym kształceniem, rozwija-
niem swoich umiejętności i poznawa-
niem rynkowych nowości, Komisja 
Edukacji OSKP przedstawia Państwu 
pilotażowy projekt Szkoły Branżowej. 
Projekt skierowany jest do osób, które 
już pracują w zawodzie minimum 
3 lata, mają opanowaną część branży 
i chciałyby poznać i nauczyć się innej 
części lub chcą poznać całokształt 
zagadnień naszej branży lub chcą 
uzyskać tytuł mistrza czy czelad-
nika w zawodzie. Przykładowo: ktoś 
buduje piece i kuchnie, a chciałby 
poznać zasady budowy kominków 
lub na odwrót – wielu budujących 
kominki pyta przy okazji spotkań 
o szkolenia z budowy w kaflach.

Program nauczania OSKP (wzbo-
gacony o Państwa uwagi w czasie 
jego konsultowania) podzieliliśmy na 
dziesięć dwudniowych modułów szko-
leniowych realizowanych nie rzadziej 

niż raz na dwa miesiące, zgrupowa-
nych w trzech blokach programowych:

• zduństwo tradycyjne,
•  zduństwo modułowe 

(nowoczesne),
• kominki.
Szczegółowe informacje o tematyce 

poszczególnych bloków zamieszczamy 
obok.

Uczestnik szkolenia wybiera 
dowolne tematy modułów szkolenio-
wych, z którymi na co dzień się nie 
spotyka lub tylko dlatego, że go inte-
resują, lub pod kątem przyszłego 
egzaminu w zawodzie, a może pomi-
nąć te, które zna i ma już opanowane. 
Szkolenie jest odpłatne – na zasadach 
i w wysokości ustalonej przez 
poszczególne Ośrodki Szkoleniowe.

Opanowanie całego programu 
jest niezbędne do uzyskania tytułu 
czeladnika lub mistrza w zawodzie 
pod patronatem OSKP, co podkreślam, 
bo inne drogi poza OSKP pozostają 
również otwarte. OSKP stworzy najlep-
sze możliwości kompleksowej nauki 

zawodu, ale jednocześnie stawia wyso-
kie wymagania BARDZO DOBREJ zna-
jomości całej branży przy egzaminie 
nadzorowanym przez OSKP na tytuł 
czeladnika czy mistrza. Całe szkolenie 
i egzaminy są NIEOBOWIĄZKOWE 
i skierowane jedynie do tej grupy 
osób, która jest nimi zainteresowana. 
Cel, jaki zamierzamy osiągnąć 
w perspektywie kilku lat, to wyraźna 
poprawa umiejętności i fachowości 
osób przeszkolonych pod patronatem 
OSKP oraz wypracowanie optymal-
nego sposobu szkolenia w skali kraju.

Ten skrótowy zarys Szkoły był 
niezbędny tytułem wstępu, aby przejść 
do sedna naszego zaproszenia skiero-
wanego do firm mogących prowadzić 
szkolenia. Prosimy o zgłaszanie się 
do sekretariatu OSKP firm członków 
OSKP, które szkoliły dotychczas, 
szkolą lub zamierzają przystąpić jako 
Ośrodek Szkoleniowy do naszej Szkoły 
według programu OSKP i jako firma 
akredytowana przez OSKP. Chcemy 
w ten sposób poznać realny potencjał 
szkoleniowy tkwiący w zrzeszonych 
w OSKP firmach. Wyboru firm szkolą-
cych do pierwszej edycji Szkoły dokona 
Komisja Edukacji, uwzględniając 
dotychczasową pracę szkoleniową, ale 
również położenie geograficzne (i inne 
dane o firmie); zależy nam bowiem na 
tym, aby chętni nie musieli podróżować 
z jednego końca Polski na drugi.

Jeżeli zgłoszeń będzie niewiele, 
to rozpoczniemy szkolenie pilo-
tażowe w tych firmach, co nie 
wykluczy przyłączenia się nowych 
szkolących w kolejnych miesią-
cach. Cóż, w razie braku chętnych 
pomysł poczeka na lepsze czasy…

Wszelkie uwagi, zapytania i propo-
zycje odnośnie Szkoły prosimy umiesz-
czać w sprawach organizacyjnych 
na niedawno uruchomionym forum 
na stronie naszego Stowarzyszenia: 
www.kominkipolskie.pl� Pracujemy 
według zasady: „ty masz pomysł – 
ty go realizujesz” i każdego chętnego 
do pomocy witamy z radością 
w naszym gronie. Kandydatów do 
szkolenia w naszej Szkole prosimy 
jeszcze o nieco cierpliwości, gdyż po 
wyborze Ośrodków Szkoleniowych 
i bloków programowych w nich 
realizowanych podamy je do ogólnej 
wiadomości celem wyboru.

Komisja Edukacji OSKP
mgr inż. Witold Jaworski

Patronat:

Firma zgłaszająca się przysyła zgłoszenie, 
odpowiadając na każdy z wymienionych 
punktów:
1. Pełne dane firmy i osoba do kontaktu.
2. Miejsce szkolenia kandydatów.
3. Wybrane bloki programowe – maksymalnie dwa.
4.  Proponowana cena za jeden moduł szkoleniowy (dwudniowy) 

dla jednej osoby.
5.  Czy firma zapewni uczestnikom materiały do nauki (skrypty, poradniki, 

własne opracowania) oraz do ćwiczeń praktycznych?
6. Wielkość własnej sali szkoleniowej (w m2).
7. Ilość osób mogących wziąć udział jednocześnie w szkoleniu.
8.  Cena noclegu dla uczestników szkolenia w najbliższym hotelu 

czy pensjonacie.
9. Odległość z miejsca zakwaterowania do sali szkoleniowej.

Szkoła  
 Branżowa
 Zaproszenie do współpracy
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Bloki i moduły 
programowe
Program nauczania podzielony 
jest na trzy bloki szkoleniowe:

I.  Zduństwo tradycyjne, 
a w nim:

• historia zduństwa
• materiały zduńskie i izolacje
• piece komorowe i kanałowe
• trzony kuchenne 
• piece chlebowe
• grille, wędzarnie
•  rekonstrukcje pieców zabytkowych
• naprawa wymienionych urządzeń
• złe i dobre wykonawstwo
W ramach tego bloku przewidziane 
są 3 moduły szkoleniowe po 2 dni 
zajęć (po 8 godzin każdy).

II.  Zduństwo modułowe 
(nowoczesne):

• stosowane materiały i izolacje
•  ciepłe obudowy kaflowe i ceramiczne
• kanały, krążki, skrzynie grzewcze
• obudowa typu hypokausta
• ciepłe ławki i ściany
• naprawa wymienionych urządzeń
• złe i dobre wykonawstwo
•  zastosowanie oprogramowania 

komputerowego do sporządza-
nia dokumentacji technicznej

• przepisy dotyczące bloku
W ramach tego bloku przewidziane 
są 2 moduły szkoleniowe po 2 dni 
zajęć (po 8 godzin każdy).

III. Kominki:
• stosowane materiały i izolacje
• otwarte (bez wkładu)
• kominki izolowane i ciepłe 
•  z wymiennikami powietrznymi kumu-

lacyjnymi (pieco-kominki) i wodnymi
•  urządzenia z kombinacją wymien-

ników
• naprawy tych urządzeń
• kominy
• złe i dobre wykonawstwo
•  przepisy ochrony środo-

wiska, BHP i ppoż.
•  podstawy księgowości przy prowa-

dzeniu działalności gospodarczej 
•  właściwa kalkulacja zysku, 

profilaktyka zdrowotna
Ten blok podzielony jest na 5 modu-
łów. Szczegółowy podział na 
moduły i ich tematyka leży w gestii 
Ośrodków Szkoleniowych.

Opracował 
mgr inż. Witold Jaworski

Od 21 stycznia br. ruszyła w dwóch 
grupach pierwsza edycja pięciomie-
sięcznych, trwających jeden semestr 
kursów, nazywanych Szkołą Zduńską, 
organizowanych pod patronatem OSKP 
przez Ośrodek Szkoleniowy firmy 
Cebud w Krakowie. W pierwszej edy-
cji biorą udział tylko osoby zajmujące 
się już od wielu lat budową kominków, 
zazwyczaj należące 
do OSKP, które teraz 
chcą rozszerzyć swoją 
praktyczną wiedzę 
o umiejętność budowy 
wszystkich rodzajów 
urządzeń grzewczych 
wykonywanych dawniej 
i współcześnie przez 
zdunów. Nie pomijając 
tradycyjnych technologii 
zduńskich opartych 
na kaflach, glinie 
i cegłach szamotowych, 
praktyczne szkolenie 
tej edycji koncentruje 
się na wysoko zaawansowanych nowych 
technologiach stosowanych przez 
współczesnych zdunów w wiodących 
krajach europejskich. W Polsce nowe 
technologie są już ogólnie znane firmom 
kominkowym, brakuje jednak im 
często umiejętności praktycznego ich 
zastosowania w konkretnych rozwiąza-
niach zróżnicowanych specyficznymi 
potrzebami grzewczymi domów.

Zdobycie wiedzy, a przede wszystkim 
rozwinięcie praktycznych umiejętności 
budowy pięknych i ozdobnych pieców 
i pieco-kominków, które będą zdolne 
zapewnić równomierne, ciągłe i komfor-
towe ogrzewanie całych współczesnych 
domów mieszkalnych, jest głównym 
celem szkoły. Pięć miesięcy poświęco-
nych zdobywaniu wiedzy i to nie tylko 
metodą wykładu, ale przede wszystkim 
przez praktyczne ćwiczenia i realizowanie 
konkretnych zadań, powinno wyszkolić 
do wykonywania zawodu zduna w pełnym 
zakresie. Wraz z wiedzą o tradycyjnym 
zduństwie adept szkoły będzie potrafił 
stosować najnowsze rozwiązania również 
w najbardziej zaawansowanych, tzw. 
wysokich, technologiach zduńskich. 
Wiedza ta będzie także podstawą do 

dalszego zdobywania certyfikowanych 
uprawnień, koniecznych do wpisania się 
w nowe rozwiązania wprowadzanych 
aktualnie przez Polskę ustaw o produkcji 
ciepła z odnawialnych źródeł energii czy 
o likwidacji niskich emisji. Coraz większa 
specjalizacja, rozwój wiedzy i umiejętność 
nadążania za współczesnym rozwojem 
technologicznym są dziś warunkiem 

postępu i rozwoju 
każdej firmy w każdej 
branży, i nie może być 
inaczej także w branży 
zduńskiej. Dzisiaj bez 
umiejętności budowy 
współczesnych wysoko 
zaawansowanych 
zduńskich systemów 
zdolnych do ogrzania 
całych domów miesz-
kalnych, coraz trudniej 
będzie zapewnić 
sukces i dynamiczny 
rozwój swojej firmie. 
Niestety, dla zdobycia 

wiedzy i dla własnego rozwoju trzeba 
będzie poświęcić trochę więcej swojego 
czasu i pieniędzy, dlatego organizując 
tę szkołę, mamy wielkie przekonanie, że 
będzie to inwestycja bardzo opłacalna. 
Szkolenie skoncentrowane nie tylko na 
słuchaniu wykładów, lecz na praktycz-
nym wykonywaniu zawodu, ma swoje 
ograniczenia ilościowe, gdyż nie może 
odbywać się w zbyt dużej grupie. Mimo 
stworzenia dwóch grup, limit chętnych 
na pierwszą edycję kursów w Cebudzie 
został już wyczerpany, dlatego w ramach 
Komisji Edukacji OSKP prowadzimy także 
intensywne działania, by rozszerzyć tak 
listę „szkoleniowców”, jak i ośrodków 
szkoleniowych, aby możliwie najbardziej 
„przybliżyć się” geograficznie i ułatwić 
szkolenie jak największej liczbie chętnych 
z różnych rejonów kraju. Myślimy, że 
w najbliższym czasie (jeszcze w tym 
półroczu) uda nam się ogłosić powstanie 
nowych ośrodków i terminów szkoleń, tak 
by po ich ukończeniu umożliwić wszyst-
kim zdobycie również dyplomu czelad-
nika lub mistrza w zawodzie zdun na 
państwowym egzaminie, który planowany 
jest w czerwcu w Izbie Rzemieślniczej.

Jacek Ręka

Zajęcia odbywają się 
raz w miesiącu i trwają 
dwa dni. Obejmują 
zajęcia praktyczne, 
natomiast pomiędzy 
zjazdami kursanci 
pracują nad zadanymi 
projektami. Spotkanie 
pierwszej grupy odbyło 
się 21 stycznia.

Działania w ramach 
Szkoły Zduńskiej 
zostały objęte patrona
tem Świata Kominków.

Patronat:

Nowa edycja 
Szkoły Zduńskiej
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Już jest dostępna nowa    odsłona serwisu

1. Nowa grafika i nowe menu, podział 
według typu urządzeń ułatwia 
odnalezienie interesujących treści

3. Nowe funkcjo   
nal ności  
i nowe treści

2. 

 Ciekawe 
blogi
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Już jest dostępna nowa    odsłona serwisu

Wejdź na    i zobacz, jak się zmieniliśmy!

4. Przyjazna, samorozwijająca 
się galeria zdjęć 
wyposażona w sprawną 

i funkcjonalną wyszukiwarkę

5. 
Możliwość 
skorzystania 
z przycisku 
„poproś 
o wycenę”, 
gdy inter
naucie 
spodoba się 
kominek 
zamiesz
czony 
w galerii

6. Nowy, 
atrakcyjny 
wygląd 

wizytówki 
w katalogu firm, 
łatwa lokalizacja 
i wyszukiwanie 
firm!

7. Jedyna taka 
wizytówka 
w Internecie! 

Z możliwością 
dodawania zdjęć, 
filmów, wirtualnego 
spaceru po firmie, 
podglądu nowości

8. Oprócz 
tego: porady 
naszych 

ekspertów i forum
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Nie jest tajemnicą, że przepisy często 
nie nadążają za rzeczywistością 
i szczególnie w kwestiach technicz-
nych w znacznym stopniu odbiegają 
od realiów i przyjętych często przez 
specjalistów praktyk. Jest to szczegól-
nie widoczne w przypadku kominków, 
których prawne regulacje tworzono, 
gdy kominki były jeszcze dość prymi-
tywnymi urządzeniami. Ustawodawcy 
nie śniło się wówczas m.in. o kominko-
wych urządzeniach bezobsługowych, 

jak chociażby piecyki na pelet, czy 
o kominkach z płaszczem wodnym, 
które są w stanie ogrzać cały dom 
i być głównym źródłem ciepła, patrząc 
z technicznego punktu widzenia. 
Przepisy Rozporządzenia Ministra  
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku 
w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie zabraniają takiej 
praktyki, gdyż kominek opalany 
drewnem może być zbudowany 

jedynie w budynku, który posiada 
instalację grzewczą inną niż kominek, 
piec czy trzon kuchenny. Podobnie 
irracjonalny wydaje się przepis, który 
nie pozwala budować kominków na 
drewno w budynkach wielorodzinnych, 
które mają więcej niż 4 kondygnacje 
nadziemne. A przecież budowane są 
przestronne apartamenty stworzone, 
by znajdowały się w nich kominki 
również te na drewno, jeśli ktoś 
ma taką ochotę. Słyszałam kiedyś, 

K
ra

tk
i.p

l

O potrzebie 
aktualizacji 
przepisów 
o kominkach
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że aby ominąć ten przepis, niektó-
rzy inwestorzy wprowadzają fikcję 
prawną jakoby jeden budynek stał 
na drugim, aby spełnić ten wymóg.

Ciekawe jest też rozgraniczenie 
ustawodawcy na kominki opalane 
drewnem i piece oraz trzony kuchenne 
na paliwo stałe. Niestety, nigdzie 
nie znajduje się definicja ustawowa 
tych pojęć, co tym bardziej utrudnia 
właściwą ich interpretację, bo do 
której grupy zaliczyć np. piecyki na 
pelet? Najprawdopodobniej „piece”, 
o których pisze ustawodawca, to 
piece kaflowe, ale to są moje domysły. 
Istnieje w przepisach jeszcze jedno 
rozróżnienie, gdyż kominki można 
budować w budynkach: jednoro-
dzinnym, mieszkalnym w zabudowie 
zagrodowej, rekreacji indywidualnej 
lub w niskim budynku wielorodzin-
nym (do 12 m nad poziomem terenu 
i mieszkalnym do 4 kondygnacji 
nadziemnych), natomiast piece i trzony 
kuchenne w budynkach o wysokości 
do 3 kondygnacji nadziemnych 
włącznie, o ile nie jest to sprzeczne 
z miejscowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego. Interpretując 
przepis wprost, wychodzi, że komin-
ków na drewno nie można budować 
w hotelach czy restauracjach, gdyż 
obiekty te nie mieszczą się w zamknię-
tej liście obiektów, w których można je 
zbudować. Wiemy wszyscy, że w prak-
tyce tak nie jest. Zresztą przy braku 
definicji ustawowej kominka i pieca 
sprawa nie jest też dość jasna i stwarza 
pole do dość dowolnych interpretacji.

Analizując tylko te podstawowe 
przepisy dotyczące pieców i komin-
ków, jesteśmy w stanie wysnuć 
wniosek, że nie jest najlepiej, a kominki 
zostały zupełnie zapomniane przez 
ustawodawcę. Nie pomaga też brak 
kominkowego lobby w tej kwestii. Bo 
praktyka wygląda tak, że w Sejmie 
posłami nie są kominkarze ani zduni, 
a projekty ustaw są często przygotowy-
wane przez urzędników i prawników, 
a nie techników czy specjalistów 
branżowych, a to właśnie ci ostatni 
powinni sygnalizować pewne zmiany 
i sugerować właściwy kierunek zgodny 
z obecnym stanem wiedzy technicznej. 
Większość technicznych przepisów 
w naszym kraju powstaje albo jest 
nowelizowana dzięki branżowemu 
lobby. Skądś przecież musi pójść 
sygnał, że istnieje taka potrzeba, a kto 

to lepiej wie, niż specjaliści, którzy na 
co dzień muszą dostosowywać swoją 
pracę do obowiązujących przepisów. 

Brak aktualizacji przepisów 
i zainteresowania tą kwestią, wbrew 
pozorom, ma znaczący wpływ 
na długofalowy rozwój branży 
kominkowej. Przepisy mogą wiele 
ułatwić, a nawet napędzić koniunk-
turę (dzięki np. systemom dopłat czy 
preferencji lub nakazom), mogą też 
tę koniunkturę w znaczący sposób 
osłabić, przerzucając zainteresowanie 
klientów na inne rodzaje urządzeń 
grzewczych. Można w tym miejscu 
przypomnieć ustawę o odnawialnych 
źródłach energii, w której w ewidentny 
sposób bardziej zauważone zostały 
inne urządzenia niż kominkowe.

Oczywiste jest, że musimy się 
pogodzić z tym, że nasza branża jest 
marginesem i w żaden sposób nie 
może się równać z potencjałem i moż-
liwościami chociażby branży produ-
centów kotłów, ale faktem jest też, że 
w żaden sposób firmy z naszej branży 
nie starają się być zauważone jako 
całość i nie współdziałają w tej kwe-
stii. Owszem, mamy stowarzyszenie 
branżowe. Problem w tym, że jest ono 
zupełnie niereprezentatywne dla cało-
ści branży w Polsce z prozaicznego 
powodu – zrzesza zbyt małą ilość 
firm. Ciężko jest też traktować branżę 
kominkową jako rzeczywiste lobby, 
skoro nie ma żadnych przekrojowych 
danych na jej temat. Nie wiadomo, 
ile osób jest w sumie zatrudnionych, 
ile urządzeń się sprzedaje rocznie 
i jakiego typu. Nie wiadomo, jakie 
z tego tytułu odprowadzane są 
podatki do budżetu państwa. Przy tak 
wielu niewiadomych nie dziwi fakt, że 
w licznych kwestiach w niewielkim 
stopniu jesteśmy brani pod uwagę. 
Nie poprawia tego stanu też mizerne 
zainteresowanie tymi kwestiami 
z naszej strony. Jednak trzeba szcze-
rze powiedzieć, że zorganizowana 
akcja lobbingowa nie jest łatwa 
i wymaga rzeczywistego zaangażo-
wania i dobrej organizacji. Przywołam 
tu po raz kolejny sprawę ustawy 
o odnawialnych źródłach energii. 
Stosunkowo niedawno zgłębiając ten 
temat zauważyliśmy, że producenci 
urządzeń na pelety mogliby spró-
bować ubiegać się o obniżony VAT 
na te urządzenia ze względu na ich 
wysoką sprawność i bezobsługowość. 

Z technicznego punktu wszystko się 
zgadza, jednak w jaki sposób można 
obniżyć VAT na urządzenia, które 
w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów 
i Usług funkcjonują jako urządzenia 
na gaz i inne urządzenia domowe. 
Nawet ten drobny, wydawałoby się, 
element pokazuje, jak bardzo zagma-
twane są wszelkie aspekty prawne 
i jak złożoną konstrukcję tworzą. 
Wiele przepisów się nakłada, miesza 
i nawet zmiana jednej ustawy nie 
zawsze rozwiązuje sprawę. Czasami 
potrzebna jest zorganizowana akcja, 
która jednocześnie uaktualnia cały 
szereg różnych aktów prawnych. 
W innej sytuacji takie wyrywkowe 
zmiany mogą doprowadzić do sytua-
cji, w której więcej będzie zamiesza-
nia i problemów niż rzeczywistych 
korzyści. Dlatego warto pomyśleć 
bardziej systemowo nad propozycjami 
zmian, by uwzględnić w nich dobro 
całej branży, a nie interes wąskiej 
grupy zainteresowanych. Moim zda-
niem, ewentualne propozycje zmian 
prawnych powinny być dyskutowane 
w maksymalnie szerokim i reprezen-
tatywnym gronie. Warto też zacząć od 
spraw najistotniejszych, co do których 
nie ma wątpliwości. Kwestie sporne 
można odłożyć na dalszą przyszłość. 
Każdy przecież wie, że zgoda buduje, 
a niezgoda rujnuje. Przy przygotowy-
waniu propozycji zmian warto wziąć 
pod uwagę pozytywne doświad-
czenia naszych sąsiadów, a także 
przyjęte ogólnie w środowisku zasady 
dobrej praktyki. Bezsprzecznie prym 
powinny też wieść kwestie bezpie-
czeństwa, które są bardzo ważne przy 
urządzeniach ogniowych. Trzeba też 
pamiętać, że zazwyczaj stare i nieak-
tualne przepisy są lepsze od nowych, 
nieprzemyślanych, które wprowa-
dzają tylko niepotrzebny bałagan.

Zachęcam zatem do rozmów 
i rozpoczęcia od podstawowych 
kwestii wspólnie, a nie pojedynczo 
czy w grupkach. Tylko w ten sposób 
nasza branża, choć w pewnym 
stopniu, może zostać zauważona. Do 
zrobienia jest dużo, poczynając od 
podstawowych przepisów odnośnie 
kominków, które zacytowałam na 
początku, po regulacje odnośnie np. 
biokominków. Prace nad takimi 
regulacjami za granicą już trwają. Jest 
wiele do zrobienia, więc do dzieła!

Aldona Mazurkiewicz
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EKOSPALANIE

PALENISKO + WYMIENNIK  CIEPŁA

Prefabrykaty z kompozytu akumulacyjnego to 
komfort, długi czas grzewczy i więcej mocy

CEBUD Salon i Biuro Sprzedaży
30-198 Kraków, ul. Balicka 320
tel./fax 12 637 3623, 12 637 9288
www.cebud.eu, cebud@cebud.eunowe technologie zduńskie

CMA duże CMA-M małe

CMA-R CPA CPA-MCPK Palenisko + wymiennik ciepła

Wkład piecowy 
Robi-Ren + 300 kg

Wkład piecowy 
Robi-Ren + 400 kg

Żeliwny wkład 
grzewczy Kornak 
Braseco + 300 kg

Stalowe i żeliwne piecowe wkłady grzewcze z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła

Akumulacyjne paleniska piecowe z wymiennikiem ciepła

Wkład grzewczy 
Austroflamm + 550 kg

Żeliwny wkład 
kominkowy Brunner + CMA

Wkład kominkowy 
Austroflamm + 770 kg

Kominkowy wkład grzewczy 
w ciepłej zabudowie płytami 
450 kg, kafle Sommerhuber

Kominkowe wkłady grzewcze z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła

Ściany w kaflach 
Nakomiady

400 + 770 kg

200 + 200 kg

350 + 600 kg

Ściany w kaflach 
Grochowski

Ściany grzewcze 
w kaflach Jasba

Dział Handlowy
tel./fax 12 627 0360
tel. kom. 795 464 006
marketing@cebud.eu

NOWY AKUBET!

Płyty na ściany grzewcze 
CPA, CPA-K, CPK

Kanałowe wymienniki ciepła
CMA, CMA-M, CMA-R

Piecowe Paleniska 
Akumulacyjne PPA

•  produkowane o różnych parametrach grzewczych 
i mocy grzewczej w różnych wielkościach i kształtach 
(proste i łukowe). Umożliwiają zabudowę różnych 
wkładów kominkowych i pozwalają dostosować 
moc grzewczą bryły do wielkości pomieszczenia 

•  konieczne do budowy  ciepłych ścian nowoczesnych 
pieców i pieco - kominków zapewniające 
ogrzewanie dużych powierzchni domów

•  produkowane w formie większych (40 kg) 
i mniejszych (25 kg) kostek lub krążków (30 kg)

•  umożliwiają podłączenie do wybranych wkładów 
kominkowych i piecowych (stalowo-żeliwnych) 
oraz akumulacyjnych piecowych palenisk 
zduńskich, również w układzie nasadowym 

•  zabezpieczają długi (8–12-godzinny) okres 
grzewczy dużych powierzchni domów

•  produkowane jako prefabrykaty w ponad 10 typach zróżnicowanych 
co do wielkości paleniska, szyby i ciężaru (od 200 do 650 kg)

•  umożliwiają podłączanie najcięższych Akubetowych 
wymienników akumulacyjnych (do 1200 kg) oraz 
wymienników (wodnych i konwekcyjnych)

•  zapewniają  zrównoważony i długi (12 godz.), cykl grzewczy, dostosowany 
do potrzeb grzewczych nowoczesnych domów energooszczędnych 
tak o małym (2 kW), jak i dużym (9 kW) zapotrzebowaniu na ciepło
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Głos w sprawie
kominów
Na prośbę redakcji Świata Kominków przedstawiamy 
naszą opinię na temat poruszony w artykule 
zamieszczonym w numerze 1(10)/2012 pisma KominkiPRO, 
pt. „Komin do kominka”, autorstwa Piotra Batury.

Na wstępie chcielibyśmy wyraźnie 
zaznaczyć, że wszystkie przedsta-
wione przez nas tezy nie opierają się 
na doświadczeniach pojedynczego 
obserwatora, lecz na wymaganiach 
stawianych systemom odprowadza-
nia spalin w świetle obowiązują-
cych norm zharmonizowanych oraz 
krajowych przepisów w tym zakresie. 
Wynika to z faktu, że nawet wielo-
letnie doświadczenie obserwatora 
z branży nie odnoszą się do sytuacji 
globalnej panującej w kraju i mogą 
w efekcie doprowadzić do zafałszo-
wania obrazu całości zagadnienia.

Nasze rozważania rozpoczniemy od 
zwrócenia uwagi na fakt, że określenie 
właściwości komina jest wynikiem 
szeregu badań prowadzonych przez 
laboratoria, a następnie aprobowanych 
przez niezależne jednostki certyfiku-
jące. Dopuszczalne parametry pracy 
komina są dla potrzeb użytkownika 
wyrażane w formie klasyfikacji. 
Zawiera ona zawsze następujące 
informacje (zgodnie z PN-EN 1443 
– Kominy. Wymagania ogólne):

• klasa temperatury oznacza-
jąca maksymalną temperaturę 
pracy komina w trybie ciągłym, np. 
T200, T400 lub T600 (warto w tym 
miejscu wspomnieć, że tempera-
tura badania zawsze jest wyższa 
niż klasa temperatury komina);

• klasa ciśnienia (N1 – podciś-
nienie; lub P1 – nadciśnienie);

• klasa odporności na dzia-
łanie kondensatu (D – brak 
odporności; W – odporność);

• klasa odporności na korozję, 
oznaczająca możliwy do zastosowania 
rodzaj paliwa (1 – gaz; 2 – gaz, olej 
i drewno; 3 – gaz, olej i paliwa stałe);

• klasa odporności na pożar sadzy 
(G – odporny; O – nieodporny) poda-
wana wraz z wymaganą odległością od 

materiałów palnych, a wyrażana w mm, 
np. 100 (wartość tę należy jednak 
traktować jedynie informacyjnie, gdyż 
nadrzędne są w tym przypadku prze-
pisy krajowe – § 265.4, Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 
2002 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpo-
wiadać budynki i ich usytuowanie).

Klasyfikacja tworzy zawsze ciąg 
znaków, np. T600 N1 D3 G100, który 
można łatwo rozwikłać, kierując się 
informacjami zawartymi powyżej.

W przypadku kominów stalowych, 
w klasyfikacji pojawia się dodatkowo 
gatunek stali, z jakiej dany wkład 
został wytworzony, oraz jej grubość.

Dokonując wyboru komina spo-
śród szerokiej palety dostępnej na 
rynku, bez względu na typ materiału, 
z którego wyprodukowano komin, 
należy uwzględnić parametry pracy 
urządzenia grzewczego i to one 
powinny mieć decydujący wpływ 
na podjęcie ostatecznej decyzji.

Korzystając z okazji, chcielibyśmy 
przypomnieć, że kominki z otwartym 
paleniskiem lub zamkniętym wkładem 
kominkowym o wielkości otworu 
paleniskowego kominka do 0,25 m² 
mogą być przyłączone wyłącz-
nie do własnego, samodzielnego 
przewodu kominowego dymowego, 
posiadającego co najmniej wymiary 
0,14 × 0,14 m lub średnicę 0,15 m 
(§ 145.1 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku 
w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie). W większości przy-
padków niezbędna średnica komina, 
wynikająca z parametrów technicz-
nych kominka, przekracza wymagania 
zawarte w cytowanym przepisie.

Z uwagi na słuszne zwrócenie 
uwagi autora artykułu na brak w wielu 

publikacjach informacji związa-
nych z bezpiecznym podłączeniem 
kominka do komina, chcielibyśmy się 
odnieść również do tego zagadnie-
nia. Zgodnie z naszymi wytycznymi, 
w przypadku wprowadzenia łącznika 
stalowego do ceramicznego trójnika 
w kominie, przestrzeń pomiędzy 
zewnętrzną powierzchnią stalowego 
łącznika kominka a przyłączem 
spalin komina musi być wypełniona 
elastycznym materiałem, np. sznurem 
z wełny mineralnej. Powstała dyla-
tacja ma za zadanie skompensować 
różne rozszerzalności termiczne – 
stalowego łącznika i ceramicznego 
przyłącza kominowego, a także ma 
być przeszkodą dla przenoszonych 
przez łącznik dźwięków z paleniska. 
Materiał musi charakteryzować się 
odpowiednią dla współpracującego 
urządzenia trwałą elastycznością 
oraz ognioodpornością. Innym 
bezpiecznym sposobem podłą-
czenia jest stosowanie adapterów 
podłączeniowych, dzięki którym 
rury przyłączeniowe nie są wpro-
wadzane do wnętrza ceramiki.

Pan Piotr Batura poruszył również 
ciekawy wątek związany z coraz 
większą popularnością kominków 
z płaszczem wodnym. Urządzenia 
te specjalizują się w zatrzymaniu 
większej części energii cieplnej 
w instalacji grzewczej, co skutkuje 
obniżeniem temperatury spalin 
wędrujących przez komin do atmo-
sfery. W takim przypadku należy 
mieć świadomość, że wybór komina 
powinien uwzględniać odporność 
na działanie kondensatu (przyp. 
autorski: oznaczenie „W” w klasyfika-
cji komina). W przypadku tego typu 
kominów temperatura spalin rzędu 
100°C i niższe nie stanowią problemu 
dla wkładu. Jednak tak niskie tem-
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peratury nie są jeszcze powszechnie 
spotykane w przypadku dostępnych 
na rynku kominków z płaszczem 
wodnym. Istnieją jednak kominy, które 
są jednocześnie klasyfikowane jako 
odporne na pożar sadzy (zgodnie 
z normą PN-EN 13063-1) oraz odporne 
na działanie kondensatu (zgodnie 
z normą PN-EN 13063-2), co zapewnia 
prawidłowość zastosowania takiego 
komina w przypadku podłączenia do 
niego kominka niezależnie od spo-
dziewanej niskiej temperatury spalin.

Bardzo istotną sprawą związaną 
z eksploatacją komina jest podda-
wanie go regularnym przeglądom 
kominiarskim. Zgodnie z obowią-
zującymi przepisami, przewody 
kominowe od urządzeń opalanych 
paliwem stałym powinny być 
czyszczone co najmniej cztery razy 
w roku (§ 30.1, pkt 2, Rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z 16 czerwca 2003 roku 
w sprawie ochrony przeciwpoża-
rowej budynków, innych obiek-
tów budowlanych i terenów).

Chcielibyśmy również jedno-
znacznie rozwiać wątpliwości 
dotyczące pożaru sadzy w kominie 
i jego wpływu na wkład ceramiczny. 
Wystąpienie pożaru sadzy ma zwykle 
związek z niewykonywaniem regular-
nych przeglądów, o czym wspomina-
liśmy wyżej, jednak parametr zwany 
odpornością na pożar sadzy należy 
rozpatrywać w kontekście badań ciep-
lnych wskazywanych przez specyfika-
cję techniczną (w tym przypadku jest 
to norma PN-EN 1457 – Kominy cera-
miczne. Wewnętrzne przewody komi-
nowe. Wymagania i metody badań). 
Zgodnie z nią wkład jest rozgrzewany 
do poziomu 1000°C, a następnie 
temperatura ta jest utrzymywana 
przez 30 minut. Po takim cyklu wkład 
jest ochładzany i badana jest jego 
szczelność. Wkład ceramiczny, który 
pomyślnie przejdzie taki test, może 
być oznakowany jako odporny na 
pożar sadzy. Nie jest więc prawdą, że 
„jeden porządny pożar sadzy w komi-
nie systemowym to dyskwalifikacja 
z dalszej eksploatacji”. Regularne 
przeglądy kominiarskie mogą pomóc 
w uniknięciu pożaru sadzy w kominie 
lub przynajmniej spowodować, że to 
niekorzystne zjawisko będzie zdecy-
dowanie łagodniejsze, niż wskazana 
procedura badawcza. Świadomy 

zagrożeń użytkownik, domyślając 
się, że w kominie doszło do pożaru 
sadzy, powinien skontaktować się 
z rejonowym mistrzem kominiarskim 
z prośbą o opinię na temat możliwości 
dalszego bezpiecznego użytkowania 
komina. Nie można z góry założyć, że 
wystąpienie pożaru sadzy dyskwali-
fikuje komin z dalszego użytkowania. 
Warto w tym miejscu zwrócić również 
uwagę na skutki pożaru sadzy 
w kominie stalowym. Nie możemy 
się zgodzić ze stwierdzeniem autora 
artykułu „Komin do kominka”, że 
„ze wszystkich materiałów, jakich 
człowiek do tej pory używał do 
budowy komina, stal sprawdza się 
najbardziej”. Pożar sadzy w komi-
nie stalowym nigdy nie pozostaje 
obojętny dla wkładu. W przypadku 
kominów stalowych może dochodzić 
do przepalenia wkładu, co eliminuje 
go z dalszego użytkowania. Możemy 
mieć również do czynienia z roz-
szczelnieniem połączeń – wskutek 
rozszerzalności termicznej rury ule-
gają rozłączeniu, efektem czego może 
być rozprzestrzenienie pożaru na 
zewnątrz. Ze względu na zastosowany 
materiał, różny może być charakter 
uszkodzeń powstałych w kominie, jed-
nak nie mamy odwagi stwierdzić, że 
z tym zjawiskiem najlepiej radzi sobie 
właśnie wkład stalowy. Jednoznaczne 
orzekanie wyższości danego rozwią-
zania, tylko i wyłącznie z uwagi na 
zastosowany materiał i z pominię-
ciem konkretnych parametrów pracy 
komina i urządzenia grzewczego, nie 
jest – naszym zdaniem – miarodajne.

Ze względu na właściwości mate-
riałowe, współczesna ceramika nie 
ma aktualnie konkurencji, jeśli chodzi 
o przewody kominowe dla kominków 
(w tym także dla wspomnianych 
kaset kominkowych). Potwierdzenie, 
choć nie wprost, ale mimo to bardzo 
czytelne, znajdujemy w informacjach 
płynących od samych producentów 
kominów przy określaniu ich żywotno-
ści. Co bowiem nie pozwala producen-
tom kominów ze stali (niezależnie, czy 
kwaso- czy żaroodpornych), choćby 
zbliżyć się do gwarancji na kominy 
ceramiczne? Obecni na rynku produ-
cenci kominów stalowych określają 
bowiem długość gwarancji na 5÷10 lat 
(niektórzy na zaledwie 2 lata), wyłącza-
jąc dodatkowo z tego okresu kominy 
pracujące w „warunkach szkodliwych” 

(np. związane z zawartością związku 
chloru i fluoru w powietrzu), gdy 
kominy ceramiczne mają z reguły 
25÷30 lat gwarancji. Wybór komina 
opiera się jednak z reguły na wielu 
innych aspektach, niż tylko na jego 
żywotność, m.in. estetyka, architektura 
czy warunki posadowienia komina.

Chcielibyśmy wyraźnie podkreślić, 
że nasze rozważania dotyczą prawid-
łowo wybudowanych systemowych 
kominów ceramicznych oraz systemów 
stalowych i nie uwzględniają błędów 
montażowych powstałych na etapie 
wznoszenia kominów, które są naj-
częstszymi przyczynami uszkodzeń 
kominów. Pomijamy również kwestie 
związane z niewłaściwą eksploatacją 
urządzenia grzewczego, które również 
mogą prowadzić do uszkodzeń 
komina. Zakładamy, że rzeczy-
wista temperatura spalin na wylocie 
z urządzenia grzewczego odpowiada 
wartościom deklarowanym przez 
producenta. W praktyce oznacza to, 
że w większości przypadków spaliny 
wpadające z kominka do komina 
powinny osiągać temperaturę rzędu 
250÷370°C. W nielicznych przypad-
kach temperatura ta przekracza 400°C. 
Zgodnie z powyższym, temperatura 
spalin na wspomnianym poziomie 
nie stanowi zagrożenia dla kominów 
dopuszczonych do takiego trybu pracy.

Reasumując. Przy wyborze komina 
nie należy kierować się wyłącznie 
materiałem, z jakiego dany wkład 
został wytworzony (stal, ceramika), 
ale przede wszystkim właściwościami 
zawartymi w klasyfikacji konkretnego 
komina. Mówiąc o odporności wkładu 
na pożar sadzy, nie można pomijać 
tak istotnych kwestii, jak montaż czy 
eksploatacja komina. Jedynie komin 
prawidłowo dobrany, właściwie 
zmontowany i poprawnie podłączony 
jest w stanie sprostać wymaganiom 
urządzenia grzewczego. Użytkownik 
musi również pamiętać o przestrzega-
niu wymagań producentów urządzeń, 
które generują spaliny odprowadzane 
przez przewód kominowy. Nie zapo-
minajmy, że nawet komin o najlep-
szych parametrach użytkowych 
nie spełni prawidłowo swej funkcji, 
jeśli wymienione wyżej elementy 
zostaną pominięte lub zaniedbane.

Mariusz Kiedos 
Łukasz Chęciński

Schiedel
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Czy potrzebna jest 
oddzielna przepustnica 
zamykająca całkowicie 
dopływ powietrza 
do paleniska?
Łukasz Darłak, Darco: Osobiście 
bardzo polecam instalację takiej 
przepustnicy, niekoniecznie 
szczelnej. Oczywiście przepustnica 
jest niezbędna przy instalacjach 
z użyciem wkładów nieposiada-
jących bezpośredniego dolotu 
powietrza do spalania, a posiadają-
cych przewód nawiewny w oko-
lice kominka. Podstawowa zaleta 
instalacji przepustnicy (oczywiście 
instalowanej możliwie blisko ściany 
zewnętrznej) to możliwość odcięcia 
dopływu powietrza w przypadku 
nieużywania kominka. Zapobiegamy 
wtedy przedostawaniu się zimnego 
powietrza przez otwór nawiewny 
do wnętrza budynku i wychłodze-
nia go. Jeśli kominek posiada dolot 
powietrza do spalania, warto jest 
przepustnicę na doprowadzeniu 
zamontować, głównie z uwagi na 
ograniczenie występowania mostków 
cieplnych (zwłaszcza, gdy przewód 
nawiewny jest dość długi), minima-
lizację kondensacji pary wodnej, 
a także możliwość dodatkowej 
regulacji strumienia powietrza.

Zważywszy na to, że nowoczesne 
instalacje doprowadzające powietrze 
mogą oprócz podstawowej funkcji 
(dostarczenie odpowiedniej ilości 
powietrza potrzebnego do procesu 
spalania w kominku) pełnić również 
inne role (np� nawiew powietrza do 
pomieszczenia w ramach wenty-
lacji nawiewnej, stabilizacja ciągu 

kominowego z użyciem regulatora 
ciągu), możliwość dodatkowej 
regulacji strumienia powietrza 
jest nader ważna – więc i insta-
lacja przepustnicy potrzebna.

Inną sprawą jest, czy powinna to 
być przepustnica w pełni szczelna, 
tutaj już nie jest tak jednoznacznie. 
Przy pewnych typach instalacji 
(takich, gdzie regulacja dopływu 
powietrza do spalania jest precyzyj-
nie regulowana, np. pieco-kominki) 
warto mieć szczelnie zamykaną 
przepustnicę, natomiast w przypadku 
standardowych rozwiązań powietrz-
nych – niekoniecznie (nie jest to tak, 
jak w przypadku korpusów kominków 
czy przewodów spalinowych, gdzie 
im szczelniej, tym lepiej, czasem lepiej 
i bezpieczniej, gdy zaworu powietrz-
nego użytkownik nie jest w stanie 
w calości zamknąć). Zresztą norma 
PN-B-03430:1983, dotycząca wentylacji 
grawitacyjnej, mówi, że po zamknię-
ciu mechanizmu regulacji przepływu 
nawiewnik powinien posiadać 20÷30% 
swojej nominalnej wydajności.

Jacek Ręka, Cebud: Budując 
tradycyjny kominek z wkładem, 
zwłaszcza w technologii izolacji (czyli 
zimnej zabudowy), jako urządzenie 
grzejące tylko podczas palenia się 
ognia, zamykanie czy pozostawia-
nie przepustnicy niedomkniętej 
nie ma większego znaczenia. Jeżeli 
budujemy kominek w technologii 
akumulacji, np. z ciepłymi, aku-
mulującymi ciepło ścianami, a tym 
bardziej w technologii pieca, np. 
jako pieco-kominek wyposażony 
w akumulacyjny wymiennik ciepła, 
wtedy brak możliwości całkowitego 

zamknięcia przepustnicy spowoduje 
zbyt szybką utratę ciepła zgromadzo-
nego w masach akumulacyjnych.

Jarosław Kokoszka, Kokoszka
Lotz: Tak, zwłaszcza przy częstych 
przerwach w dostawie prądu, gdy 
procesami spalania w kominku czy 
piecu steruje automatyka. Klient ma 
wówczas możliwość ręcznego stero-
wania spalaniem, a także szczelnego 
zamknięcia powietrza do komory spa-
lania (szczególnie ważne przy komin-
kach lub piecach akumulacyjnych).

Czy istnieje potrzeba 
izolowania komina?
Ł.D.: Odpowiedź na pytanie o to, czy 
izolować komin, jest prosta – tak, zde-
cydowanie tak. Przyczyna jest bardzo 
klarowna – rozgrzany komin „generuje” 
lepszy ciąg kominowy, a ten z kolei poz-
wala skuteczniej usuwać spaliny, elimi-
nować problem cofania dymu, kłopoty 
z rozpalaniem, a na dodatek zmniejsza 
ilość wykraplanego kondensatu 
i ryzyko osadzania się sadzy smolistej, 
tym samym przedłużając żywotność 
komina. Oczywiście, jeśli posiadamy 
komin murowany starego typu, bez 
wkładki stalowej, nie ma mowy o żadnej 
skutecznej izolacji. Można myśleć 
o ocieplaniu komina od zewnątrz (nie 
używa się do tego styropianu, tylko 
specjalnej wełny, a to rodzi problem 
wykonawczy, który zwykle jest nie do 
„przeskoczenia”), izolowaniu go w miej-
scach, gdzie przechodzi przez pomiesz-
czenia nieogrzewane (strychy) – też 
wełną (to już łatwiejsze do wykonania).

Jeśli decydujemy się na montaż 
wkładu kominowego żaroodpornego 
w szachcie ceramicznym, to w przy-

Eksperci
Łukasz Darłak, 
Darco – firma 
dostarczająca 
kompleksowe 
bezpieczne, 
ekonomiczne 
i ekologiczne 
rozwiązania 
wentylacyjno -
-grzewcze.

Jacek Ręka, 
mistrz zduński, 
Cebud – producent 
prefabrykatów 
z Akubetu, w swojej 
ofercie posiada 
m.in. kominki, 
piece, kuchnie 
kaflowe, piece 
chlebowe i grillowe.

Jarosław Kokoszka , 
Kokoszka-Lotz – 
firma wykonująca 
obudowy kaflowe, sza-
motowe i kamienne 
w różnorodnych 
formach oraz zajmu-
jąca się montażem 
pieców i kominków 
z masami akumula-
cyjnymi, hipokaustami 
i techniką wodną 
oraz z DGP.
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odpowiadają
padku instalacji w nowo budowanych 
domach stosunkowo łatwo izoluje się 
poszczególne rury wełną mineralną 
wysokotemperaturową na etapie sta-
wiania komina (koniecznie tylko trzeba 
uważać, by nie zmoczyć wełny, nie 
zachlapać jej ani rur kwasoodpornych 
zaprawą, no i warto zostawić pustkę 
powietrzną, by zapewnić przewietrza-
nie wełny i komina). Taka izolacja zna-
cząco podniesie sprawność instalacji 
odprowadzania spalin. Oczywiście 
systemy kominowe zewnętrzne stalowe 
są już izolowane, podobnie część 
kominów systemowych ceramicznych. 
Na pewno warto o tym pomyśleć już 
na etapie planowania inwestycji.

J.R.: Im bardziej komin zostanie 
wyizolowany, tym lepiej, ponieważ 
wydłużamy czas jego wystudzania 
i komin w swoim wnętrzu dłużej 
pozostanie ciepły. Cieplejszy komin 
ułatwia rozpalanie ognia, prędzej 
pozwala osiągnąć wymagany ciąg do 
palenia, a w końcowej fazie palenia 
przy spadku temperatury pozwala 
lepiej zabezpieczyć komin przed 
powstawaniem zjawiska skraplania 
się spalin (poniżej 50o). W piecach 
i pieco-kominkach akumulacyjnych, 
a także w trzonach kuchennych długo 
utrzymujący ciepło komin w sposób 
zdecydowany ułatwia ich rozpalenie, 
zwłaszcza po dłuższym (kilkuna-
stogodzinnym) okresie stygnięcia.

J.K.: Jeśli komin jest zewnętrzny, 
należy bezwzględnie go zaizolo-
wać. Jeśli usytuowany jest w środku 
budynku, dobrze jest zaizolować go 
na odcinku od przejścia przez połać 
dachową, aż do czapy kominowej. 
Izolacja zabezpiecza przed konden-
sowaniem wewnątrz komina pary 
wodnej zawartej w spalinach i wykwi-
tami kondensatu na zewnętrznej 
stronie komina. Izolacja powinna 
być wykonana z wełny mineralnej.

Na jakiej wysokości 
powinno znajdować się 
przyłącze do komina? 
Ł.D.: Otwór wlotowy do komina 
powinien być… nie za wysoko i nie 
za nisko. Brzmi niezbyt precyzyj-
nie i niezbyt mądrze, ale tak jest. 

Na szczęście nie jest to bardzo 
istotne, do momentu popadnięcia 
w skrajności, a więc sytuacji, gdy:

• otwór wlotowy do komina 
umieszczony jest za nisko (np. 1,2 m 
od gotowej wylewki) – bardzo mocno 
ogranicza to możliwość podpięcia 
jakiegokolwiek wkładu kominkowego. 
Ten bowiem nie jest zwykle mały 
(przynajmniej 70 cm od podstawy do 
wylotu), musi być posadowiony około 
30 cm od podłoża, do tego dochodzi 
wymóg, by rura spalinowa miała 
minimum 20 cm odcinka prostego 
z wylotu i nie posiadała spadków – co 
nam daje kolejne 30÷40 cm wysokości 
na najmniejsze przyłącze. To wszystko 
razem daje około 140 cm, a więc nie 
ma jak podłączyć kominka, trzeba 
kuć i przerabiać wlot do komina;

• otwór wlotowy umieszczony za 
wysoko, co zdarza się rzadko, ale się 
zdarza. Mocno utrudnia to montaż 
(trzeba zmieścić się rurą przyłącze-
niową niekiedy przy samym stropie) 
lub całkowicie go uniemożliwia 
(gdy odległość rury spalinowej od 
elementów palnych jest mniejsza 
niż bezpieczna deklarowana przez 
producenta) – to ostatnie jest szcze-
gólnie ważne w przypadku domów ze 
stropami w technologii drewnianej.

Podsumowując. Najbezpieczniej 
byłoby, gdyby otwór przyłącze-
niowy znajdował się na wysokości 
170–200 cm nad powierzchnią 
docelowej wylewki, ale nie bli-
żej niż 40–50 cm do stropu.

J.R.: Najlepiej byłoby, gdyby – tak 
jak to ma zwykle miejsce w Niemczech 
– budowlańcy w ogóle nie wykonywali 
otworu wejściowego. Produkowane 
przez renomowanych producen-
tów kominów modułowych typowe 
wkładki – króćce (zapewniające 
gwarancję kominowi), pozwalają 
specjalistycznym firmom komino-
wym, wyposażonym w odpowiednie 
wiertnice, wykonać otwór na takiej 
wysokości, gdzie jest on potrzebny. 
Ma to istotne znaczenie zwłaszcza 
przy coraz częściej budowanych już 
piecach i pieco-kominkach, gdzie 
niewłaściwie usytuowane wejście do 
komina bardzo utrudnia budowę.

Przy zwykłych kominkach, gdzie 
wkład bez żadnych dodatkowych 
wymienników ciepła jest bezpośrednio 
podłączany do komina, wtedy jeżeli 
tylko otwór nie jest niżej niż króciec 
wkładu, to jego usytuowanie nie ma 
większego znaczenia (choć dłuższa 
rura stalowa na pewno pozwoli uzyskać 
dodatkowo trochę więcej ciepła). Nie 
można więc już dziś, gdy buduje się 
oprócz kominków także piece i pieco-
-kominki, mówić o jakiejś uniwersalnej 
wysokości. W niektórych sytuacjach, 
ale pod warunkiem, że użytkownik 
przyszłego urządzenia grzewczego już 
w trakcie budowy komina będzie miał 
z budowniczym przyszłego kominka 
czy pieca uzgodniony projekt, będzie 
można zlecić budowniczemu wykona-
nie otworu na właściwym poziomie. Ale 
czy po wybudowaniu domu inwestor 
nie zmieni już projektu? Jeżeli wybierze 
inny wzór pieca lub kominka, wtedy 
będzie musiał dopłacić paręset złotych 
i stare wejście kominowe po prostu 
zamuruje, a nowe wywierci i wkładki 
zainstaluje w nowym miejscu.

J.K.: Najczęściej na etapie budowy 
komina inwestorzy nie mają wizji 
swojego przyszłego kominka lub 
pieca, trudno im zatem podjąć decyzję 
o lokalizacji i wysokości przyłącza 
dymowego oraz wyczystki komino-
wej. Najlepszym rozwiązaniem jest 
budowanie komina systemowego 
bez trójnika i wyczystki (same rury 
montowane w pustaku). Po wyko-
naniu projektu kominka lub pieca, 
firma wykonująca montaż kominka 
bądź pieca bez problemów może 
wykonać trójnik i wyczystkę, czyli 
zrobić tzw. wklejkę. Na rynku dostępne 
są odpowiednie kształtki oferowane 
przez producentów kominów, z których 
wykonuje się trójniki i wyczystki. Taki 
sposób budowy kominów jest bardzo 
popularny w Niemczech i Austrii. 
W przypadku, gdy komin od razu 
budowany jest z wyczystką i trójnikiem, 
optymalna wysokość przyłącza (trój-
nika) to 40–50 cm od stropu – umoż-
liwia to montaż praktycznie każdego 
kominka oraz pieca z dodatkowymi 
kanałami akumulacyjno-dymowymi.

n



1 /
 13

36

KOMINKIPRO blemy

Asortyment
Kompleksowa oferta systemu 
powinna umożliwiać wykonanie 
nawet najbardziej skomplikowa-
nych podłączeń (oprócz rur i kolan 
w ofercie musi być więcej elementów, 
m.in. wkładki do kominów ceramicz-
nych, wkładki kątowe, kolana stałe, 
przejścia kwadrat/okrąg). Dodatkowo 
powinna istnieć możliwość zamó-
wienia elementów nietypowych.

Jakość farby
Odpowiednia farba nie dymi przy pierw-
szym paleniu, nie wydziela nieprzyjem-
nego zapachu oraz jest utwardzona po 
malowaniu w komorze termicznej, co 
powoduje, że nie jest łatwo zadrapać 
lub zarysować element w magazynie. 
Producent zawsze powinien podawać, 
jaką farbą maluje swoje wyroby. Warto 
sprawdzić, czy w ofercie są elementy 
malowane na kolor inny niż czarny.

Jakość wykonania
Szczelność elementów. Szczelność 
jest kluczowym parametrem, który 
decyduje o bezpieczeństwie wyrobu. 
Należy zwrócić uwagę na to, jak 
wykonane są poszczególne wyroby 
pod kątem ich szczelności: czy są 
uszczelki na otworach rewizyjnych 
– przykręcanie rewizji do kolana bez 
uszczelki wysokotemperaturowej nie 
zapewnia szczelności połączenia.

Wykonanie kolan nastawnych. 
Kluczowym elementem przyłącza jest 
kolano nastawne, powinno ono być 
szczelne w każdej pozycji. Po zdjęciu 
opaski segmenty muszą idealnie do 
siebie pasować na całym obwodzie, 
nie mogą być eliptyczne, gdyż wtedy 
połączenie nie będzie szczelne, 
a samo nastawianie kąta utrudnione.

Precyzja wykonania elementów 
okrągłych. Wyrobów z grubej blachy 
(2,0 mm) nie da się łatwo dopasować, 
jeśli nie są okrągłe; ręczna poprawa 
ewentualnej owalności nie jest możliwa. 
Dlatego warto zwrócić uwagę, czy 
wyroby są idealnie okrągłe, inaczej 
prawdopodobnie będą trudności pod-
czas ich montażu, dodatkowo wystąpi 
ryzyko powstania nieszczelności (łącze-
nie dwóch elementów eliptycznych).

Szczegóły techniczne 
wykonania
Opaski kolan nastawnych. Łatwy 
i precyzyjny montaż przyłącza w dużej 
mierze zależy od jakości kolan. 
Nawet z pozoru mało istotna sprawa, 
jak jakość śrub, może mieć duży 
wpływ na instalację. Śruby miękkie 
wyginają się podczas skręcania 
opaski i uniemożliwiają dokładne jej 
ściśnięcie, ważne jest również to, by 
istniała możliwość dokręcenia opaski 
zarówno kluczem, jak i śrubokrętem.

Szyber z blokadą. Jeśli ktoś 
planuje intensywne użytkowanie 
kotła lub kominka, istnieje ryzyko 
samoczynnego obracania szybra, gdy 
od wysokiej temperatury zmięknie 
blokująca szyber sprężyna. Warto 
sprawdzić, czy w ofercie producenta 
są szybry wyposażone w specjalną 
blokadę położenia przepustnicy. 

Sposób wykonania rur żebro
wanych. Rura żebrowana ma za 
zadanie skutecznie odbierać ciepło 
ze spalin i oddawać je do otocze-
nia. Warto zwrócić uwagę na to, jak 
pospawane są żebra: im większa 
liczba spawów na jednym żebrze i im 
lepsze jego przyleganie do rury (brak 
szczelin), tym lepsze przekazywa-
nie ciepła z rury na żebro i bardziej 

efektywna praca radiatora. Liczba 
spawów powinna wynosić 12 sztuk 
na żebrze (przy 6 spawach efektyw-
ność cieplna jest znacząco niższa).

Wkładki do kominów cera
micznych. Sposób wykonania 
wkładek do komina ceramicznego jest 
bardzo istotny, muszą one zawierać 
sznur izolacyjny na całej szerokości, 
w przeciwnym wypadku przy nie-
dokładnym montażu może nastąpić 
zniszczenie trójnika ceramicznego.

Pakowanie
Warto sprawdzić, czy element jest 
właściwie zabezpieczony przed uszko-
dzeniem powłoki malarskiej (najlepiej, 
gdy każdy element jest dostarczany 
w kartonowym opakowaniu). Powłoka 
malarska jest podatna na uszkodzenia, 
np. podczas transportu. Zarysowane 
elementy, zwłaszcza w przypadku 
podłączania piecyków wolno stoją-
cych, gdzie elementy przyłącza nie są 
osłonięte obudową, szpecą instalację.

Oznakowanie i zgodność 
z przepisami prawa
Wyroby kominowe podlegają surowym 
normom w zakresie bezpieczeństwa; 
producent musi wykonać szereg badań 
i testów, by móc znakować je symbo-
lem CE. Takie oznaczenie informuje, 
że producent ponosi odpowiedzial-
ność za prawidłowe i deklarowane 
działanie produktu. Zawsze należy 
sprawdzić, jak oznaczony jest wyrób, 
czy zawiera wszystkie wymagane 
prawem certyfikaty i dopuszczenia 
do stosowania (na każdej rurze 
musi być znak CE, numer deklaracji 
producenta, dane producenta, numer 
normy, data produkcji, numer partii).

Łukasz Darłak

Tekst ukazał się w magazynie 
„Instal Reporter” (nr 09/2012)

Systemy przyłączy 
kominowych z blachy czarnej
Czym się kierować podczas wyboru systemu przyłączy 
kominowych z blachy czarnej o grubości 2 mm?
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Oczywiście musimy pamiętać 
o sprawnych bateriach w czujniku. 
Moim zdaniem jednak należy komin 
przed sezonem poddać gruntownemu 
czyszczeniu oraz ocenie przydatno-
ści do dalszej eksploatacji. Można 
wprawdzie powołać się na rozporzą-
dzenie Ministra Spraw Wewnętrznych, 
które nakłada na właścicieli 
(użytkowników) obowiązek podda-
wania kominów czyszczeniu – tego 
najlepszy nawet czujnik nie wykona. 
I tu pojawia się kominiarz z całym 
zestawem narzędzi podzielonych 
na kilka grup. Pierwsze i najważ-
niejsze to narzędzia podstawowe:

1. lina kominiarska wraz z zesta-
wem szczotek o różnej średnicy, 
wykonanych z różnego materiału, 
obciążona kulą kominiarską – służy 
do czyszczenia kominów tradycyjną 
metodą z dachu przez opuszczanie 
od wylotu w dół (szczotka obciążona 
kulą oczyszcza ścianki komina);

2. zestaw przepychaczy prętowych 
od 2 do 25 m, zwijanych na specjal-
nych kołowrotach – służą do czyszcze-

nia łączników urządzeń grzewczych 
z kominem (rur zapiecowych), a także 
w tzw. oszczędnych budynkach, gdzie 
w ramach oszczędności nie wyko-
nano dojścia do kominów (okienka 
i ławy), wtedy kominiarz posługując 
się zestawem szczotek na przepy-
chaczach czyści komin od dołu;

3. graca naramienna z rowkiem 
pośrodku, służąca do ochrony liny 
kominiarskiej przed przetarciem 
w trakcie opuszczania do komina i do 
wygarniania sadzy z drzwiczek komi-

nowych na spodzie komina, worek 
kominiarski, do którego wygar-

niane są z komina sadze i popiół.
W trakcie eksploatacji kominy mają 

to do siebie, że po jakimś czasie ulegają 
uszkodzeniu, pomiędzy przewodami 
tworzą się nieszczelności, komin ulega 
zasmołowaniu (w poprzednich nume-
rach zamieszczony był tekst o pożarach 
sadzy w kominie), czy też w wyniku 
wieloletniej eksploatacji ulegają korozji 
fragmenty komina, opadające elementy 
powodują ich niedrożność. W tego typu 
przypadkach kominiarz używa narzędzi 
specjalistycznych – tak na marginesie, 

spora grupa zakładów kominiarskich 
w Polsce nimi dysponuje. I tak:

1. Do usuwania smoły ze ścianek 
komina (stanowiącej olbrzymie zagro-
żenie pożarowe) służą zestawy skroba-
ków, tam, gdzie usunięcie zalegającej 
smoły jest w miarę nieskomplikowane. 
W trudniejszych przypadkach wyko-
rzystywane są tzw. frezarki kominowe, 
gdzie wirująca głowica zdejmuje ze 
ścianek komina zalegającą smołę. 
Oczywiście po takim zabiegu komin 
należy uszczelnić specjalnymi masami 
uszczelniającymi dostępnymi na rynku.

2. Do lokalizacji nieszczelności, 
przerw w ściankach kominowych służą 
kamery kominowe, będące na wyposa-
żeniu większości zakładów komi-
niarskich. Dzięki specjalnej głowicy 
z panoramicznym obiektywem, można 
precyzyjnie zlokalizować miejsce i wiel-
kość uszkodzenia wewnątrz komina.

3. Do lokalizacji miejsca zatkania 
komina służy nie tylko kamera komi-
nowa, ale również detektor niedrożno-
ści. Kominy w zasadzie udrażnia się 
z pomocą specjalnych stalowych prze-
bijaków o różnej wielkości i wadze, 
opuszczanych energicznie na linie 
w dół komina – te działania nie zawsze 
są efektywne; wtedy zastosowanie 
ma detektor niedrożności. Schowany 
w gumowej kuli detektor, który emituje 
impulsy o wysokiej częstotliwości, 
opuszcza się na linie w dół komina 
aż do miejsca niedrożności, nas-
tępnie z pomocą małego odbiornika 
wędruje się po zewnętrznej ścianie 
komina tak długo, aż zestaw diod 
i sygnału dźwiękowego poinformuje 
o znalezieniu miejsca niedrożno-
ści. Wtedy po wykonaniu otworu 

w ścianie zewnętrznej komina 
można niedrożność usunąć.

Należy również zaznaczyć, 
że każdy mistrz kominiarski, 

który dokonuje oceny przydatności 
przewodów kominowych do dalszej 

Narzędzia kominiarskie
Początek sezonu grzewczego. Zaczynamy rozpalać w piecach, kuchniach, 
kominkach. Nasuwa się refleksja, czy warto zaprosić kominiarza 
wraz z całym zestawem niezbędnych narzędzi, aby 
wyczyścił i sprawdził nasz komin przed sezonem 
grzewczym, czy też może samemu ocenić, że komin 
jest w zasadzie sprawny i wystarczy tylko kupić 
oraz zainstalować czujnik czadu, który ostrzeże nas 
o ewentualnym zagrożeniu zatrucia tlenkiem węgla. 
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eksploatacji, poza wymienionymi 
wyżej narzędziami podstawowymi 
posługuje się również anemometrem 
skrzydełkowym, za pomocą którego 
sprawdza po wykonaniu czyszczenia 
ciąg kominowy (prędkość przepływu 
powietrza przez komin). Obecnie 
w Polsce sporą już grupę stanowią 
kominiarze, mistrzowie kominiar-
scy, w trakcie studiów lub też już po 
studiach kierunkowych (inżynieria 
środowiska, budownictwo, ogrzewni-
ctwo, wentylacja) posiadających wiele 

uprawnień, dzięki 
którym wzbogaca 
się zestaw szeroko 
pojmowanych narzędzi komi-
niarskich. Coraz powszech-
niej używane są przez 
kominiarzy analizatory spalin, 
które pozwalają na określenie efek-
tywności spalania różnego rodzaju 
paliw w różnego rodzaju urządzeniach 
grzewczych. Również coraz częściej 
„niejako przy okazji” kominiarze 
w pracy posługują się wykrywaczami 
gazów, tlenku węgla czy też metanu 
w przypadku instalacji gazowych. 
Mogę jednoznacznie stwierdzić, że 
lista narzędzi nie jest listą ostateczną, 
wraz z rozwojem technik grzew-
czych będzie również postępował 
rozwój kominiarstwa, a z nim i nowe 
narzędzia będą traktowane jak 
narzędzia kominiarskie. Wracając do 
refleksji zawartej na wstępie, należy 
stwierdzić, że wszystkie te czynności, 
o których powyżej była mowa, może 
wykonać tylko kominiarz za pomocą 

opisanych narzędzi. 
Czujnik tlenku węgla 

powinien być ostatnim 
elementem troski 

o bezpieczne użytko-
wanie urządzeń 

grzewczych 
i kominów i tu, co warte 
podkreślenia, musimy 
uważać, aby czujnik 
nie uśpił naszej czuj-
ności (z rozładowanymi 
bateriami nie zadziała).

Jan Budzynowski
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Czym jest kod QR
To rodzaj dwuwymiarowego kodu 
kreskowego opracowanego w 1994 
roku przez japońską firmę Denso Wave 
na potrzeby zarządzania produkcją 
w fabrykach Toyoty. Zastąpił on wyna-
leziony w 1966 roku jednowymiarowy 
Universal Product Code (UPC), znany 
z etykiet na opakowaniach każdego 
produktu, przesyłek pocztowych, bile-
tów itp. Choć UPC zawiera do biliona 
kombinacji, nie można 
zawrzeć w nich innych 
znaków niż cyfry, co 
powoduje ograniczone 
możliwości jego wyko-
rzystania. Tymczasem 
w QR zakodować 
możemy cyfry, znaki 
z alfabetu łacińskiego, 
greckiego, hebraj-
skiego i cyrylicy, informacje zapisane 
w kodzie binarnym (bity) oraz popu-
larne w Japonii znaki Kana i chińskie 
Kanji. Dzięki temu możliwe jest kodo-
wanie adresów stron www, krótkich 
tekstów, a nawet niewielkich obrazków.

Ilość informacji, jaką możemy 
zawrzeć w kodzie QR, jest ograniczona 
do maksymalnej obecnie dostępnej 
wielkości kodu oraz standardu ochrony 
treści. Obecnie udostępnionych jest 
40 rodzajów wielkości kodu, od 21 × 21 
do 177 × 177 modułów. W największym 
formacie możemy zapisać ponad 
7000 znaków numerycznych, prawie 
4300 znaków alfabetu lub niemal 3000 
bajtów (3 kB) danych. Dla zakodowania 
większej liczby informacji dopuszczalne 
jest umieszczenie do 16 powiązanych ze 
sobą kodów (ten artykuł zmieściłby się 
na trzech). Aby umożliwić odczytanie 
uszkodzonego kodu (przerwanego, 
zamazanego itp.), stworzono cztery 
standardy ochrony treści – L, M, Q, H, 
które umożliwiają odczytanie informacji 

pomimo uszkodzenia odpowiednio 7, 
15, 20 bądź 30 proc. kodu. Zastosowany 
podczas tworzenia standard wpływa 
jednak znacząco na ilość informa-
cji, jaką możemy zamieścić.

Jak je wykorzystać
Kody QR wynaleziono w celu ułatwie-
nia logistyki, magazynowania i produk-
cji. Dlatego takie ich wykorzystanie jest 
jak najbardziej naturalne. Z pewnością 

możemy zastąpić nimi 
stosowane w maga-
zynach kody kres-
kowe, służące przede 
wszystkim zarządzaniu 
materiałami, które są 
na stanie. W odróż-
nieniu od kodu UPC, 
w którym zawrzemy co 
najwyżej informacje 

o typie produktu, w kodzie QR możemy 
dodatkowo zamieścić inne informacje, 
np. o wymiarach paleniska czy innych 
jego parametrach technicznych, jak 
moc, sprawność, czy odesłać do 
aplikacji wskazującej stan magazy-
nowy we wszystkich oddziałach firmy.

Równie dobrze sprawdzą się 
one w trakcie produkcji i montażu. 
Utworzony w zakładzie kod, nakle-
jony na produkcie i zeskanowany 
przez pracownika, może zawierać 
dokładne informacje o przeznacze-
niu – numer i rodzaj zamówienia, 
czas wykonania, dane odbiorcy itp. 
Również gotowe elementy mogą 
zostać zakodowane ze wskazaniem 
odbiorcy czy terminu dostawy.

Kody QR możemy stosować też 
wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba 
łatwego rozwinięcia już opublikowanej 
informacji lub ułatwienia odbiorcy jej 
wykorzystania, czyli np. w kontakcie 
z klientem czy architektem. Mogą 
one kierować odbiorcę do informacji 

Zakoduj i udostępnij
Kody QR to prosty sposób na to, aby ułatwić klientom dostęp do informacji o naszej firmie 
i jej produktach. W erze telefonów komórkowych, które są jednocześnie podręcznymi 
aparatami fotograficznymi, notatnikami, niewielkimi komputerami z dostępem do 
Internetu, a nawet przenośnymi centrami rozrywki, cyfrowo zapisana informacja staje 
się jednym z najlepszych sposobów komunikacji z klientem. Z powodzeniem może 
zastąpić drukowane katalogi, jakie klienci wynoszą kilogramami z hal targowych, 
ulotki reklamowe, drukowane hasła reklamowe i inne informacje. W tym celu 
wystarczy wykorzystać pamięć wbudowaną w telefonie komórkowym, na której klient 
zapisze zdjęcie czarno-białego, niewielkiego kodu QR (Quick Response).

O czym 
warto 
pamiętać, 
publikując 
kody QR?
Należy pamiętać, że kod 
generujemy zazwyczaj dla 
ułatwienia skorzystania 
z informacji przez klienta 
lub pracownika. Dlatego 
powinny one być umiesz-
czone w łatwo dostępnym 
miejscu i odpowiednio duże, 
aby korzystający z nich nie 
miał problemu ze sfotografo-
waniem kodu i odczytaniem 
go nawet na urządzeniach 
starszej generacji.

W związku z tym, że wiele 
kodów odnosi się do adresów 
stron internetowych lub plików 
umieszczonych w Internecie, 
należy pamiętać, aby były one 
łatwo dostępne nawet przy 
wolniejszym przesyle danych 
w urządzeniach mobilnych. 
W tym celu należy zadbać, 
aby strona internetowa firmy 
była przyjazna dla użytkow-
ników urządzeń przenośnych 
(lub nawet posiadała wersję 
specjalnie przygotowaną dla 
nich), a pliki, które użytkow-
nik będzie chciał pobrać 
z Internetu – niezbyt duże. 
W przeciwnym wypadku 
odczytanie zakodowanej 
informacji może okazać się 
męczące i odstraszyć od 
nas potencjalnego klienta.



o materiale lub produkcie znajdującej się 
na naszej stronie internetowej, a zawiera-
jącej dokładne dane i opis – parametry 
techniczne, dostępność, wymiary, cenę.

Tak szerokie możliwości wyko-
rzystania kodów QR powodują, że są 
często stosowane jako element działań 
promocyjnych. Mogą one zastąpić 
trudne do zapamiętania adresy www, 
zawierające np. regulamin promocji 
lub konkursu, wizytówki czy ulotki lub 
katalogi przygotowywane na targi.

Kody QR to stosunkowo nowe rozwiąza-
nie, które zawdzięcza swoją popularność 
upowszechnieniu przede wszystkim 
smartfonów i tabletów z wbudowaną 
kamerą cyfrową i dostępem do Internetu. 
Zaczyna pojawiać się powoli również 
w kominkowej i okołokominkowej branży.

W naszym kraju spośród firm kamie-
niarskich korzysta z nich 
hurtownia Interstone. 
W marcu 2012 roku na pły-
tach dostępnych w magazy-
nach firmy znajdują się kody 
QR prowadzące do tzw. kart 
produktów. Są one pobie-
rane przez użytkownika 
telefonu z serwera Interstone 
i zawierają dane i zdjęcia 
dotyczące samego materiału oraz jego 
cech, a także wykorzystania kamienia.

Kwestie techniczne
Stosowanie kodów QR jest bezpłatne 
i nie wymaga licencji (jest standardem 
ISO). Firma Denso, która je stworzyła, 
nie wykorzystuje patentu w sposób 
materialny, choć sama nazwa QR Code 
jest nazwą zastrzeżoną dla Denso.

Ci, którzy chcieliby skorzystać 
w swoich firmach z kodów QR, mogą 
wykorzystać w tym celu wiele bezpłat-
nych generatorów znajdujących się 
w Internecie. Pozwalają one na zakodo-
wanie treści informacji, adresu strony 

www, numeru telefonu, całej wizytówki, 
danych do lokalizacji w systemie GPS, 
a nawet gotowych wiadomości SMS lub 
e-mail, które użytkownik może przesłać 
do firmy. Wygenerowany kod możemy 
zapisać zazwyczaj w formacie JPG lub 
PNG. Ten drugi korzysta z tzw. krzywych, 
dzięki czemu po otwarciu w progra-
mie graficznym, np. Corelu lub Adobe 
Ilustrator, będziemy mogli go powiększyć 
do dowolnego formatu, np. do druku na 
banerach reklamowych czy billboardach.

Aby odczytać kod QR, użytkownik 
telefonu (smartfonu, tabletu) musi mieć 
zainstalowaną odpowiednią aplikację, 
którą może pobrać ze strony producenta 
systemu operacyjnego, z którego korzysta. 
W najpopularniejszym obecnie mobilnym 
systemie operacyjnym Android istnieje 
kilkadziesiąt aplikacji umożliwiających 

odczytanie kodu. Za najpo-
pularniejszą uchodzi ZXing. 
Również w przypadku urzą-
dzeń Apple’a – iPhone’ów 
i iPadów – zmuszeni jes-
teśmy do pobrania jednej 
z wielu dostępnych płatnych 
i bezpłatnych aplikacji temu 
służących. W przypadku 
urządzeń z systemem 

Microsoft Phone należy skorzystać 
z programu Bing Vision, a użytkownicy 
BlackBerry mogą odczytać je za pomocą 
programu App World. W najlepszej 
sytuacji są użytkownicy systemu Nokia 
Symbian, którzy do odczytania QR nie 
potrzebują dodatkowego oprogramo-
wania. To, czy użytkownik będzie mógł 
skorzystać w pełni z kodów (np. w prosty 
sposób dodać wizytówkę do książki 
telefonicznej), zależy od aplikacji, którą 
zainstaluje na telefonie. Na to generu-
jący kod nie ma, niestety, wpływu.

Szymon Paź

Tekst ukazał się w magazynie 
„Nowy Kamieniarz” (nr 64)
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Internet to potęga. Trudno nam pomyśleć, że jeszcze 
20 lat temu mogliśmy żyć bez stałego dostępu do sieci, 
bo dziś jest to absolutnie niemożliwe. Mówi się, że jeśli nie 
ma cię w internecie, nie istniejesz. Sformułowanie to ma 
w sobie wiele prawdy, zwłaszcza w przypadku firm.

Internet dał przedsiębiorcom wielkie 
możliwości w zakresie promocji. 
Niemal każda firma kominkowa czy 
zduńska ma swoją stronę internetową, 
figuruje w różnorodnych bazach firm, 
działa w serwisach społecznościo-
wych oraz na forach. W środowisku 
internetowym należy nauczyć się 
poruszać, by działania internetowe 
nam pomagały, a nie szkodziły. 
Internet może być błogosławień-
stwem, ale potrafi okazać się także 
przekleństwem. To medium oparte 
na interaktywności, zakłada więc 
reakcję odbiorcy na dostarczane 
treści oraz jego udział w tworzeniu 
wirtualnego świata. A reakcja ta 
nie zawsze musi być pozytywna.

Anonimowość
Internauci swoje zdanie najczęś-
ciej wyrażają na różnego rodzaju 
forach. Zgłaszają tu swoje pytania, 
opisują problemy, na jakie natknęli 
się w związku ze współpracą z fir-
mami. Fora są miejscem wymiany 
opinii klientów, ale także miejscem 
dla opinii ekspertów, zwłaszcza 
fora branżowe. Użytkownicy forów 
zazwyczaj są anonimowi, co ma 
swoje plusy i minusy. Brak obowiązku 
podawania imienia i nazwiska dodaje 
odwagi, sprawia, że użytkownicy 
czują się mniej skrępowani i bardziej 
swobodni w wyrażaniu opinii. Lecz 
ten fakt ułatwia też przekraczanie 
pewnych akceptowanych społecznie 
granic. Brak konieczności ujawnie-
nia prawdziwego nazwiska często 
wyzwala brak zahamowań i skutkuje 
wulgarnością i agresją. Stojąc z kimś 
twarzą w twarz, nie pozwolilibyśmy 
sobie na tak ostrą i otwartą kry-
tykę drugiej osoby, a w internecie 
takich oporów już nie mamy.

Wiarygodność
Z drugiej strony anonimowość ogra-
nicza zaufanie do przekazywanych 
informacji, zwłaszcza w przypadku 
wypowiedzi doświadczonych 
ekspertów. Nie możemy sprawdzić, 
czy autor odpowiedzi udzielonej 
na zadane pytanie, nawet jeśli jest 
podpisany imieniem i nazwiskiem, 
faktycznie jest osobą, za jaką się 
podaje i czy jego odpowiedź jest 
rzetelna. Wiarygodność na forum 
można sobie jednak zbudować dzięki 
aktywności oraz kompetentnym 
wypowiedziom. Zdarza się, że na 
forum wykształca się pewna grupa 
stale udzielających się osób, które 

dyskutują ze sobą na różne tematy. 
Osoby te tworzą swojego rodzaju 
społeczność, która wzajemnie obda-
rza się zaufaniem, a dla innych staje 
się wiarygodna w swoich sądach.

Pamiętajmy, że treść zawarta na 
forum jest tylko zbiorem subiek-
tywnych opinii różnych ludzi. Ktoś 
aktywnie zabierający głos w sieci 
niekoniecznie musi być najlepszym 
ekspertem i osobą posiadającą 
największą wiedzę na dany temat. 
Wiele osób po prostu nie uznaje 
tego medium za ważne lub nie 
chce poświęcać swojego czasu na 
komentowanie i śledzenie poja-
wiających się w sieci informacji.
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Krytyka firmy
Jak zachowują się firmy na forach? 
Niektóre z nich starannie dbają 
o swój wizerunek w internecie. 
Starają się wyszukiwać wszelkie 
zarówno negatywne, jak i pozytywne 
informacje, jakie pojawiają się o nich 
i oferowanych produktach, a w razie 
potrzeby odpowiednio reagować.

Najtrudniejszą sytuacją, z jaką 
firma może zetknąć się w sieci, jest 
z pewnością jej krytyka. Negatywny 
wpis o danej marce nigdy nie powi-
nien zostać zignorowany. Nie należy 
także kontaktować się z administra-
torem forum, by wszelkie tego typu 
wpisy usuwać, ponieważ internauci 
bardzo szybko takie działania 
zauważą i reagują krytyką z jeszcze 
większą mocą. Grozi to też oskar-
żeniami o cenzurę internetu. Cały 
czas należy pamiętać o wzajemnym 
szacunku, jaki powinien dotyczyć 
obu stron. W razie problemów nie 
ma sensu otwarta kłótnia z klientem 
i wmawianie mu na siłę, że nie ma 
racji. Najlepiej spróbować kulturalnie 
wyjaśnić powody niezadowolenia 
klienta, dochodząc do rzeczywistego 
źródła problemu. Być może wyjdzie 
na jaw, że wykryta wada produktu 
wynika z jego niewłaściwego 
użytkowania albo błędu podczas 
instalacji i wcale nie świadczy 
o niskim poziomie wyrobu. Dobrym 
rozwiązaniem jest zaproponowanie 
rabatu lub ponownego rozpatrzenia 
reklamacji, gdy faktycznie coś jest 
nie tak. Wizerunek marki zostaje 
w ten sposób uratowany. Można także 
zaproponować kontakt poza forum, 
podając odpowiedni numer telefonu 
lub adres mailowy, by szczegółowo 
wyjaśnić sprawę z klientem. Warto 
zawsze pamiętać, że ślad wcześ-
niej prowadzonej wymiany postów 
pozostanie w internecie i będzie 
dostępny dla innych użytkowników 
forum jeszcze długo w przyszłości, 
dlatego szybka, lecz przemyś-
lana reakcja jest tak ważna.

Opinie i porady
Internauci bardzo często proszą 
o opinie dotyczące produktów przed 
dokonaniem zakupu, by nie popełnić 
błędu i nie marnować swoich pie-
niędzy. Pytają, czy dotychczasowi 
użytkownicy są zadowoleni z usług 
firmy X albo który produkt jest lepszy 
– firmy X czy firmy Y. I tu, niestety, 
otwiera się dość duże pole do nadużyć 
i nieetycznego postępowania dla firm.

Pozytywnie na wizerunek firmy 
działa, gdy jej pracownik udzielając ofic-
jalnej odpowiedzi na forach, nie ukrywa 
swojego prawdziwego nazwiska oraz 
nazwy pracodawcy. Wtedy osoba czyta-
jąca post ma świadomość, że odpowie-
dzi udziela jej osoba może nie zawsze 
obiektywna, ale jednak kompetentna 
w swoim zakresie. Natomiast jedną ze 
spotykanych praktyk jest wychwalanie 
zalet firmy przez pracownika podszy-
wającego się pod zwykłego klienta, 
zadowolonego z usługi lub towaru. Nikt 
nie jest w stanie zweryfikować, czy 
faktycznie osoba dokonująca wpisu 
korzystała z nich wcześniej, czy też nie. 
Zdarza się, że firmy posuwają się o krok 
dalej i krytykują konkurencję, bezkarnie 
wypisując kłamstwa na jej temat, tylko 
po to, by jedna marka na tle drugiej 
wypadła dzięki temu bardziej korzystnie. 
Oczerniające markę, błędne informacje 
pozostaną w sieci, będą czytane oraz 
być może dalej powielane, choć faktycz-
nie nie mają nic wspólnego z prawdą. 
To negatywne zjawisko, które mocno 
obniża wiarygodność treści zawartych 
w internecie, jest niestety nie do uniknię-
cia. Zarówno firmy, jak i administratorzy 
forum są bezsilni wobec takich działań.

Podobne mechanizmy jak na forach 
działają również w serwisach społecz-
nościowych, sklepach internetowych, 
portalach aukcyjnych czy w innych 
serwisach, gdzie ludzie zamieszczają 
opinie o firmach czy produktach. 
Nigdy nie mamy pewności, czy w sytu-
acji, gdy 99% użytkowników poleca 
dany towar, są to prawdziwe dane 
podane przez rzeczywistych klientów.

Zdarzają się sytuacje, gdy firmy 
wchodzą w otwarte spory na forach, 
nie dbając o zachowanie swojej 
anonimowości. Klient w momencie, 
gdy szuka porady, co powinien 
zrobić w konkretnym przypadku, jest 
zarzucony rozwiązaniami różnych 
konkurencyjnych firm. Każda z nich 
twierdzi, że proponowany przez nią 
sposób jest najlepszy. Autorzy wpisów 
nie zawsze poprzestają jedynie na 
opisie swoich zalet, ale przechodzą 
do ataku i bezpośrednio krytykują 
innych. Prowadzi to do otwartej 
walki, długotrwale toczących się 
i pełnych agresji sporów, co nie 
wpływa dobrze na wizerunek marki.

Co na to klient?
Jak w tej przestrzeni ma się odnaleźć 
klient? Często, zanim uda się do 
producenta lub serwisu, stara się 
szukać pomocy na forum. Dokonuje 
wpisu, licząc na odpowiedzi innych 
użytkowników, którzy także zetknęli 
się z daną sprawą i wiedzą, co 
zrobić, by problematyczną kwestię 
rozwiązać. Oczekuje obiektywnych 
rad od doświadczonych osób, a nie 
nachalnej reklamy oraz przekłamań, 
jakie otrzymuje. Zdezorientowanemu 
klientowi może być trudno się odna-
leźć w takim środowisku. Nie oznacza 
to oczywiście, że dzięki specjalistycz-
nym forom nie udaje się nigdy uzyskać 
rzetelnej pomocy. Należy jednak 
pamiętać o pewnym dystansie, jaki 
warto zachować, oraz nie ufać wszyst-
kim zamieszczanym w sieci opiniom. 
Nie ma mechanizmu, który pozwalałby 
na kontrolę poprawności zamiesz-
czanych informacji. Trzeba po prostu 
kierować się zdrowym rozsądkiem.

Natomiast pracownicy firm powinni 
z rozwagą postępować w internecie, 
pamiętając, że na skutek swoich 
działań kreują wizerunek całej 
marki. A pozycję budowaną długo 
i wytrwale, łatwo zniszczyć nieroz-
ważnymi i pochopnymi krokami.

Wioleta Rybak
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Specjalistyczne 
portale branżowe
wysoka skuteczność 
w promocji firm i marek
W natłoku wciąż powstających różnego rodzaju serwisów internetowych, specjalistyczne portale 
branżowe pozostają jednym z najskuteczniejszych kanałów komunikacji marketingowej. Ponadto 
portale branżowe świetnie się sprawdzają w szeroko rozumianym PR. Wychodzące z nich backlinki 
mają zresztą duże znaczenie przy wyznaczaniu pozycji stron w wynikach wyszukiwania.

Specjalistyczne 
portale branżowe
Specjalistyczne strony internetowe 
o charakterze popularnonaukowym 
i naukowym tworzono od samego 
początku istnienia Internetu. Dopiero 
w miarę upływu czasu popularność 
zyskiwały portale o charakterze 
uniwersalnym. Portale specjalistyczne 
są jakby internetowymi czasopismami, 
skupiającymi się na konkretnej dziedzi-
nie wiedzy. Mają jednak sporą przewagę 
nad gazetami – o wiele większe 
możliwości prezentacji interesujących 
zagadnień, reklamy i promocji oraz inter-
akcji z użytkownikami. Warto dodać, że 
kilka portali tematycznych wzięło swój 
początek od czasopism drukowanych. 
Najczęściej to z przyczyn finansowych 
rezygnowano z wersji papierowej, 
poprzestając na wydawaniu i redago-
waniu internetowego serwisu (idealnym 
przykładem jest czasopismo Machina).

Nie da się ukryć, że obecnie dla 
wielu użytkowników internetowe portale 
specjalistyczne to najważniejsze źródło 
wiedzy eksperckiej. Serwisy te cieszą 
się ogromną popularnością pośród 
pracowników wielu branż, m.in. IT, 
marketingu w Internecie czy SEO/SEM. 
Dzieje się tak zapewne dzięki zdolności 
błyskawicznej aktualizacji danych na 
takim portalu oraz łatwemu dostępowi 
do niego. Przewiduje się, że w przyszło-
ści będą one nawet dostosowane do 
użytkowników urządzeń mobilnych, np. 
wszelkiego rodzaju tabletów. Obecnie 
znaczna większość serwisów tematycz-
nych (nawet portale specjalistyczne) 
oferuje bezpłatnie wszystkie treści. 
Jednakże aby portal adresowany do 
wąskiej grupy użytkowników (w prze-
ciwieństwie do bardziej popularnych 
portali, utrzymujących się z reklam) 

zachował wysoką jakość obsługi 
technicznej oraz merytorycznej tekstów, 
w niedalekiej przyszłości będzie musiał 
wdrożyć opłaty za dostęp do informacji.

Portale specjalistyczne 
– „strzał w dziesiątkę”
Portale specjalistyczne tworzone są 
przede wszystkim dla nieprzypadko-
wych użytkowników – ekspertów, spec-
jalistów, amatorów oraz jednorazowo 
zainteresowanych konkretną tematyką 
internautów. Pod względem promocji 
portale tego rodzaju wyróżnia wyjąt-
kowo wysoka efektywność. Czym to 
jest spowodowane? Otóż chodzi o to, że 
internauta, który dobrowolnie poszukuje 
jakichś informacji branżowych, jest 
bardzo chłonnym odbiorcą wszelkich 
aktualności o nowych produktach 
czy usługach pojawiających się na 
rynku. Z uwagą śledzi komunikaty 
zamieszczane na interesującym go pod 
względem tematyki portalu. Dlatego 
dla wyspecjalizowanych w jakiejś 
dziedzinie firm mierzenie w reklamę na 
tak płodnym gruncie jest przysło-
wiowym „strzałem w dziesiątkę”. Bez 
wątpienia adresowanie komunikatu 
do małej grupy zainteresowanych 
jest korzystniejszym rozwiązaniem, 
niż zamieszczanie ich na portalach 
o charakterze uniwersalnym, skiero-
wanym do szerokiej rzeszy odbiorców.

Wiarygodność komunikatów 
na specjalistycznych 
portalach
Branżowe portale mają idealną przes-
trzeń do publikowania wszelkiego typu 
komunikatów reklamowych i informacji 
PR. Między innymi dzięki temu, że 
zamieszczanie takich komunikatów 
w kontekście specjalistycznych informa-

cji dodaje im wiarygodności. Zasada ta 
ma zastosowanie również w przypadku 
komunikatów reklamowych, które 
odwołują się do pozarozumowej części 
świadomości odbiorcy. Gdy treść taka 
zostanie wpleciona między artykuły 
eksperckie, zyskuje przez to na sub-
stancjalnej racjonalności. Warto jednak 
wzmocnić wiarygodność zamiesz-
czanego na portalu specjalistycznym 
komunikatu reklamowego przez przygo-
towanie przekazu, który odwoływałby 
się do racjonalnej części osobowości 
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lub całkowicie usunąć) mają najniższą 
skuteczność. Komunikat idealny, który 
będzie zamieszczany na specjalistycz-
nym portalu, ma w większym stopniu 
trafiać do rozumu odbiorcy, aniżeli do 
jego emocji. Nie trzeba wyjaśniać, że 
powinien być on tematycznie spójny 
z konkretną branżą portalu. Odbiorca 
portalu specjalistycznego to odbiorca 
wymagający. W przeciwieństwie do 
przeciętnego internauty (nastawionego 
na ciekawą, niebanalną reklamę) 
oczekuje on informacji o najważniej-
szych parametrach oraz nieznanych 
szerszemu gronu szczegółach na temat 

produktu czy technologii. 
Z dużym prawdopodobień-
stwem można zaryzykować 
stwierdzenie, że jest on 
zainteresowany zakupem 
nowoczesnego produktu. 
Taki użytkownik specja-
listycznego portalu z całą 
pewnością posiadł już pod-
stawową wiedzę w danym 
zakresie. Należy go jedynie 
zachęcić do wybrania 
marki lub producenta.

Platforma działań PR
Portale specjalistyczne 
to znakomite miejsce do 
prowadzenia wszelkiego 
typu działań klasyfiko-
wanych jako PR. Budowa 
świadomości i wizerunku 
marki na tego typu stronach 
jest zabiegiem niedrogim, 
a przy tym daje wymierne 
rezultaty. Podstawą funk-
cjonowania większości 
portali tematycznych są 
aktualne wiadomości 
na temat działalności 
firm, a także informacje 
o nowościach z zakresu 
technologii, produktów 

i usług. Od specjalistów PR oczekuje 
się skondensowanych notek o takiej 
właśnie tematyce. Powinny one być 
zredagowane specjalnie pod kątem 
portalu specjalistycznego – o cha-
rakterze bardziej profesjonalnym, niż 
ogólnym. Najlepiej, gdy notka zawiera 
informacje nieznane do tej pory ogółowi 
odbiorców. Należy też dobrze obmyślić 
strategię częstotliwości pojawia-
nia się takich notek na serwisach 
specjalistycznych – zbyt częste ich 
publikowanie jest złym rozwiązaniem.

Głos eksperta 
ma największą moc
Nadzwyczaj efektywnym wariantem 
promocji przedsiębiorstwa na spec-
jalistycznym portalu jest publikacja 
własnych artykułów eksperckich. 
Artykuły takie są chętnie zamieszczane 
przez administratorów portali. Rzecz 
jasna, należy zadbać o wysoki poziom 
artykułu, który zagwarantuje nie tylko 
akceptację redakcji, ale też uznanie 
wśród odbiorców. Dzięki zgrabnie 
przekazanej wiedzy, czytelnik zidenty-
fikuje firmę jako świetnego specja-
listę w swojej dziedzinie. Docelowo 
dzięki artykułowi można pozyskać 
zaufanie potencjalnych klientów.

Linki z portali tematycznych
Dla pozycjonowania na frazy kluczowe 
związane z firmą i jej produktami, 
istotne są linki przychodzące do strony 
firmowej. Oczywiście najcenniejsze 
są te, które pochodzą z popularnych 
i uznanych portali tematycznych. 
Znaczna część tego typu serwisów 
może poszczycić się wysoką wartością 
parametru PR, czyli notą wystawioną 
im przez Google. Publikacja linka 
prowadzącego do strony firmowej 
jest w zasadzie możliwa na każdym 
portalu tematycznym. Jak można się 
domyślić, nie jest to usługa całkowicie 
bezpłatna. Najłatwiej zdobyć link, płacąc 
za reklamę na portalu. Innym, równie 
łatwym sposobem zdobycia linka, jest 
współpraca z takim portalem. Pisząc dla 
niego ciekawy artykuł ekspercki, można 
oczekiwać, że będzie pod nim umiesz-
czony link do naszej strony firmowej. 
Dzięki ciekawej zawartości merytorycz-
nej tekstów, portal zdobywa popular-
ność, jest często czytany, a to działa 
przyciągająco na reklamodawców.

Specjalistyczne portale branżowe 
oferują optymalny współczynnik 
ceny promocji do jej skuteczności. 
W ramach niewielkiego budżetu 
można osiągnąć satysfakcjonujące 
rezultaty – choć wcale nie mamy 
do czynienia z wieloma milionami 
użytkowników, a zaledwie z małą 
grupą sprawdzonych odbiorców. 
Portal spec jalistyczny jest uwa-
żany nie tylko za skuteczny kanał 
komunikacji marketingowej, ale 
docenia się go również jako owocny 
grunt działań w zakresie PR.

Agencja Interaktywna TENSE.PL
www.tense.pl

odbiorcy. Byłoby to np. przedstawienie 
korzyści płynących z posiadania danego 
produktu albo zwrócenie uwagi na 
jego parametry czy wyjątkowe cechy.

Formy reklamy 
na specjalistycznym portalu
Najprostszą formą promocji na portalu 
specjalistycznym jest umieszczenie na 
nim zwykłej reklamy. Należy mieć jed-
nak na uwadze to, że reklamy utrudnia-
jące korzystanie z serwisu (zwłaszcza 
nachalne, które nie sposób zamknąć 
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Wprowadzenie
Firma to ludzie. To na nich opierają się 
wszystkie relacje, zarówno te wewnątrz 
organizacji, jak i poza nią. Dlatego 
tak ważne jest, kogo firma zatrudnia. 
Podstawowe pytanie, jakie pojawia się 
przy przyjmowaniu do pracy, dotyczy 
tego, czy wybierać osoby młode 
i wychowywać je od podstaw, czy 
stawiać na doświadczonych pracow-
ników z wieloletnim stażem zdobytym 
w różnych firmach. Ci pierwsi nie mają 
doświadczenia, ale i nie wnoszą nie-
pożądanych nawyków. Ci drudzy zaś 
mają kompetencje, ale często trudniej 
ich „wpasować” w istniejący system 
wartości firmy. Decyzja o tym, z której 
grupy kandydatów wybierać, jest 
związana z realizacją określonej stra-
tegii kadrowej. Strategia ta powinna 
być wynikiem przyjętej wcześniej 
strategii ogólnej firmy, ponieważ 

to, jakich pracowników i o jakich 
kompetencjach będzie potrzebo-
wało przedsiębiorstwo w przyszło-
ści, wynika z przyjętych wcześniej 
planów i zamierzeń strategicznych na 
kolejne lata funkcjonowania firmy.

Brak jasno określonej i spójnej 
strategii kadrowej prowadzi na ogół do 
przypadkowych i chaotycznych decyzji 
w obszarze zarządzania ludźmi, co 
przekłada się na koszty błędnych 
wyborów i nietrafionych działań, niską 
motywację zatrudnionych, a w długiej 
perspektywie – na wyniki całej firmy.

Kluczową kwestią jest to, czy realizo-
wane dotychczas działania kadrowe 
rzeczywiście można nazwać strategią 
kadrową (i jeśli tak, to jakiego typu), 
a jeśli nie, to co zmienić, by zapro-
jektować i wdrożyć spójną politykę 
kadrową w firmie. Każda z przyję-
tych strategii kadrowych ma swoje 

korzyś ci, ale i niesie ze sobą ograni-
czenia. A dodatkowo nie w każdych 
warunkach może być realizowana.

Niniejszy artykuł stanowi przegląd 
modeli i głównych założeń kadro-
wych, które mogą być inspiracją do 
podejmowania trafnych wyborów 
w obszarze zatrudniania pracowników 
oraz – w szerszym kontekście – rea-
lizacji całej strategii kadrowej firmy.

Model 1. Sito pracownicze
Strategia sita – zgodnie ze swoją nazwą 
– bazuje na ustawicznym „przesie-
waniu” pracowników. Podstawowym 
elementem kultury organizacyjnej 
firmy stosującej taką politykę kadrową 
jest ostra selekcja na wielu różnych 
etapach procesu kadrowego: począw-
szy od zatrudnienia, przez system 
ocen efektów pracy, do systemu 
oceny kompetencji jako takich.

pracownicze 
czy kapitał 
ludzki?

Refleksje  
na temat  
strategii  
kadrowej  
w firmie
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Strategia ta bazuje na ilościo-
wym modelu zarządzania zasobami 
ludzkimi, co oznacza, że głównym 
czynnikiem przy podejmowaniu 
decyzji kadrowych są konkretne 
wskaźniki ilościowe. Pozwala to 
łatwo porównywać poszczególnych 
pracowników między sobą i wybierać 
tych najlepszych w danym momencie. 
W przypadku zatrudniania osoby, 
będą to wykształcenie i kwalifi-
kacje, wzbogacone konkretnymi 
dyplomami oraz zaświadczeniami 
i udokumentowanymi efektami 
pracy z poprzedniego miejsca pracy 
(o ile nie jest to pierwsze miejsce 
zatrudnienia). Mniejsze znaczenie 
ma osobowość kandydata czy jego 
chęci. W przypadku systemu oceny 
pracy głównym czynnikiem selekcji 
pracowniczej jest efektywność, zaś 
przy ocenie kompetencji czynnikiem 
selekcji są konkretne wyniki testów 
kompetencyjnych (także wyrażone 
w kategoriach ilościowych).

Tworzenie polityki kadrowej opartej 
o model sita wymaga przyjęcia dwóch 
założeń:

• Dorosły człowiek jest istotą 
w pełni ukształtowaną i bardzo trudno 
jest go zmienić (co sprowadza się 
do tego, że w konkretnej sytuacji 
wybiera się wyłącznie najlepszych 
– zgodnie z przyjętymi kryteriami).

• Konkurencja pomiędzy pracow-
nikami ma charakter motywacyjny, 
a ludzie zmuszeni do konkurowa-
nia stają się bardziej efektywni.

Realizacja tego modelu w praktyce 
związana jest z ciągłą i koniecznie 
efektywną kontrolą, co z reguły 
pochłania dużo czasu i znaczą część 
środków przeznaczonych na zarzą-
dzanie zasobami ludzkimi. Kontrola 
ta, w połączeniu z nieustającą 
rywalizacją, powoduje brak poczucia 
bezpieczeństwa, stres, a często też 
przedwczesne wypalenie pracow-
ników. Trudno tu mówić o lojalności 
czy utożsamianiu się pracowników 
z firmą. Często obserwowanym 
zjawiskiem jest brak odpowiedzial-
ności za organizację i skupianie się 
wyłącznie na osiąganiu wąsko zdefi-
niowanych celów, które są podstawą 
selekcji na różnych etapach. W skraj-
nym przypadku pracownicy mogą 
angażować swoją energię w ukry-
wanie nieprawidłowości, aby nie 
było to podstawą do ich zwolnienia.

Model ten ma oczywiście także 
swoje dobre strony. Niewątpliwą 
korzyścią, wynikającą ze stosowania 
modelu sita, jest możliwość wyselek-
cjonowania najbardziej efektywnych 
pracowników ze stosunkowo dużej 
grupy pierwotnie zatrudnionych. 
Model ten jest także mało kosz-
towny (firma nie inwestuje w rozwój 
pracowników, gdyż zatrudnia już 
najlepszych, a jeśli pracownik chce 
się rozwijać, robi to często na własną 
rękę lub przechodzi wyłącznie 
szkolenia obowiązkowe). Głównymi 
kosztami są koszty zatrudnienia 
i utrzymania pracowników (zwłasz-
cza w początkowym okresie, kiedy 
nie zarabiają oni jeszcze na siebie).

Model ten najczęściej stosuje 
się w następujących sytuacjach:

• firma działa na rynku silnej 
konkurencji kosztowej i na poziomie 
strategii ogólnej decyduje się na 
strategię lidera kosztowego (buduje 
swoją przewagę konkurencyjną 
poprzez ciągłą obniżkę kosztów);

• występuje rynek praco-
dawcy (firma przy zatrudnianiu 
może wybierać z wielu chętnych 
kandydatów do pracy);

• proces wdrożenia pracownika do 
pracy trwa stosunkowo krótko i (lub) 
nie jest obarczony wysokimi kosztami;

• w firmie występuje kultura 
organizacyjna promująca takie 
wartości, jak: rywalizacja, wyniki, 
sukces za wszelką cenę.

Strategia sita pracowniczego 
– trochę praktyki
W praktyce realizacja modelu 
sita sprowadza się do krótkiego 
okresu planowania, jak i krótkiego 
okresu zatrudniania (duża rotacja 
pracowników, często następu-
jąca już po okresie próbnym).

Przy zatrudnianiu pracowników 
stosowane są dwa podejścia. Pierwsze 
– dotyczy wysokich wymagań na 
wejściu (udokumentowanych szere-
giem formalnych potwierdzeń). Drugie 
podejście zakłada niskie wymagania 
na wejściu, ale wtedy pierwsze sito 
pojawia się na etapie sprawdzania 
pracowników w praktyce.  Najczęściej 
stosowanym rozwiązaniem płacowym 
jest system prowizyjny lub inny, który 
umożliwia powiązanie wysokości 
płacy z wynikami pracy (np. niska 
płaca zasadnicza z możliwością 

osiągnięcia wysokiej premii za 
wyniki). Główny nacisk kładzie się 
na ekonomiczną stronę pracy.

W modelu sita firma nie inwes-
tuje w szkolenia (chyba że są one 
wymagane przepisami, np. BHP). 
Nie stosuje lub stosuje w ograniczo-
nym zakresie opiekę socjalną nad 
pracownikiem. System awansów 
najczęściej nie istnieje (zamiast 
awansowania wewnętrznego stosuje 
się politykę przejmowania najlep-
szych pracowników od konkurencji) 
lub istnieje w bardzo ograniczonym 
zakresie (awansują tylko najtwar-
dsze jednostki, które i tak po jakimś 
czasie albo się wypalają, albo 
przechodzą do konkurencji).

Odnosząc się do podstawowych 
założeń modelu sita, można się zasta-
nowić, czy człowiek rozwija się tylko 
do pewnego momentu i osiąga swoją 
górną granicę rozwoju, czy raczej 
określona sytuacja jest przeszkodą, by 
granicę tę przekroczyć. Jednocześnie 
warto zadać sobie pytanie: do którego 
momentu rywalizacja pomiędzy pra-
cownikami przynosi firmie korzyści?

Model 2. Kapitał ludzki
Strategia kapitału ludzkiego jest 
przeciwieństwem strategii sita. W tym 
przypadku podstawowym elementem 
strategii kadrowej jest związanie się 
z pracownikiem i inwestowanie w jego 
rozwój przez długie lata. Zwolnienia 
pracownicze to ostateczność, lepiej 
ludzi przenosić na inne stanowiska 
lub przydzielać im inne zadania, 
z którymi lepiej będą sobie radzili.

Strategia ta bazuje na jakościo-
wym modelu zarządzania zasobami 
ludzkimi, co oznacza, że głównym 
czynnikiem przy podejmowaniu de-
cyzji kadrowych (selekcji, awansach) 
są kryteria jakościowe, takie jak 
predyspozycje, osobowość, postawy. 
W praktyce oznacza to, że pierwszo-
planowym kryterium wyboru jest 
określony profil osobowy i potencjał, 
a nie udokumentowane kompeten-
cje czy wyniki ilościowe. Pozwala 
to znaleźć talenty i plastycznie je 
kształtować zgodnie z wartościami 
kulturowymi, jakie obowiązują w danej 
organizacji. Takie podejście do 
zarządzania ludźmi buduje organizację 
o silnej kulturze zorientowanej na 
współpracę, lojalność, zaangażo-
wanie. Dlatego w tym przypadku do 
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organizacji przyjmowani są ludzie 
o harmonijnej osobowości, otwarci 
i potrafiący pracować w grupie.

Tworzenie polityki kadrowej 
opartej o model kapitału ludzkiego 
wymaga przyjęcia dwóch założeń:

1. Pracownika można ukształtować. 
Można zmieniać nie tylko jego kompe-
tencje zawodowe, ale także postawy 
wobec firmy, współpracowników czy 
sposób postrzegania rzeczywistości 
(choć należy pamiętać, że jest to 
proces, a nie jednorazowe działanie).

2. Pomiędzy pracownikami wystę-
puje współpraca, co prowadzi do 
efektów synergii w pracy grupowej 
(wspólnie pracownicy osiągają 
więcej, niż gdyby zsumować efekt 
pracy każdego z nich z osobna).

Realizacja tego modelu w praktyce 
wymaga czasu i jest bardziej kosz-
towna oraz ryzykowna niż strategia 
sita. Ale w dłuższym okresie może 
przynieść znacznie więcej korzyści. 
Koszty zarządzania potencjałem spo-
łecznym są w tym przypadku wysokie 
i przeznaczane głównie na szkolenia, 
staże itp. Istnieje też ryzyko zainwes-
towania w niewłaściwego pracow-
nika. Podstawową korzyścią takiego 
rozwiązania jest lojalność długoletnich 
pracowników, ich zaangażowanie 
i kompetencje. Zgodna z wymogami 
organizacji (szczególnie w odniesieniu 
do systemu wartości) stabilna kadra 
niewątpliwie przyczynia się do budo-
wania pozytywnego wizerunku firmy.

Często model ten stosują firmy, które:
• na poziomie strategii ogólnej 

decydują się na strategię konkurencji 
przez markę (firma oferuje produkt 
znany ze swych unikalnych walorów, 
który klienci kojarzą ze znaną marką 
i wysoką jakością i dzięki temu może 
ustalić relatywnie wyższe ceny);

• działają na rynkach niszowych 
(specjalistycznych), gdzie wypra-
cowanie niezbędnych kompeten-
cji wymaga długiego czasu;

• występuje rynek pracobiorcy 
(osób nadających się do pracy 
w firmie jest relatywnie mało, 
dlatego firma musi wychować 
sobie pracownika od podstaw);

• proces wdrożenia pracownika 
do pracy trwa stosunkowo długo 
i (lub) jest obarczony wysokimi 
kosztami (należy dołożyć starań, by 
raz zatrudniony był tym właściwym 
i związał się z firmą na długo);

• działają w oparciu o kulturę 
organizacyjną promującą takie 
wartości, jak zaangażowanie, 
praca zespołowa, etyczne dzia-
łanie, otwartość, współpraca.

Strategia kapitału 
ludzkiego w praktyce
W przypadku strategii kapitału 
ludzkiego wymagany jest długi 
okres planowania kadr, jak również 
długie okresy zatrudnienia. Głównymi 
kryteriami przy zatrudnieniu są 
predyspozycje, osobowość i poten-
cjał, jaki wnosi kandydat do pracy. 
W tym sensie można powiedzieć, że 
wymagania wejściowe są wysokie, 
choć mają charakter jakościowy.

Model ten wymaga wysokich nakła-
dów na rozwój pracowników, ale też 
zakłada system wynagrodzeń oparty 
na wysokiej (rosnącej wraz z rozwojem 
kompetencji) płacy zasadniczej. Daje to 
poczucie bezpieczeństwa i stabilność 
pracownikom. Model ten jest kosztowny 
także dlatego, że często obejmuje 
rozbudowaną opiekę socjalną.

Inwestowanie w pracownika, 
to umożliwienie mu także rozwoju 
w ramach struktury firmy. Strategia 
kapitału ludzkiego oferuje rozbudo-
wany system awansów poziomych 
i pionowych w firmie, a w niektórych 
przypadkach także (szczególnie 
w średnich i dużych firmach) system 
zarządzania talentami. Niezależnie 
od kosztów i ryzyka, strategia kapitału 
ludzkiego daje podstawową korzyść, 
która nie występuje w modelu sita 
– pozwala budować przewagę konku-
rencyjną firmy w oparciu o unikatowe 
kompetencje najcenniejszego zasobu, 
jakim są pracownicy. Model ten 
doceniają szczególnie dalekowzroczni 
menedżerowie, upatrując w nim 
szansę na rozwój w przyszłości, gdzie 
o przewadze rynkowej będzie stanowić 
potencjał intelektualny i innowacyjność, 
a nie proste metody obniżania kosztów.

Zamiast podsumowania
Nie ma prostej odpowiedzi na 
pytanie o to, który model strategii 
kadrowej jest lepszy. Można tu raczej 
mówić o mniejszym lub większym 
dopasowaniu do konkretnej sytuacji 
przedsiębiorstwa. Wybór konkretnego 
rozwiązania strategicznego nie może 
więc być przypadkowy, co więcej 
– powinien być głęboko osadzony 

w ogólnej strategii i misji firmy. Innym 
wyznacznikiem przy wyborze modelu 
– poza strategią – jest także otoczenie:

• otoczenie rynkowe – czy jest 
to rynek pracodawcy, czy praco-
biorcy (przy rynku pracodawcy to 
on narzuca warunki, przy rynku 
pracobiorcy – potencjalny pracownik);

• otoczenie prawne – czy aktu-
alnie obowiązujące prawodawstwo 
pozwala na swobodne dysponowa-
nie personelem, czy też nie, a jeśli 
tak, to jakie są granice tej swobody 
(np� warunki zwalniania pracow-
ników i związane z tym koszty);

• otoczenie kulturowe – czy własna 
kultura narodowa pozostaje w zgodzie 
z założeniami danego modelu;

• otoczenie społeczne – czy istnieją 
grupy nacisku i jaki mają wpływ na sto-
sowanie (lub ograniczanie stosowania) 
danego modelu (np. postulaty doty-
czące bezpieczeństwa zatrudnienia);

• otoczenie instytucjonalne – czy 
potencjalni kandydaci mają odpo-
wiednie kwalifikacje (jeśli nie, to 
model sita nie będzie właściwy).

Podjęcie właściwej decyzji 
o wyborze modelu polityki personalnej 
zależy zatem od czterech czynników:

• strategii rynkowej realizo-
wanej przez przedsiębiorstwo;

• warunków panujących na 
rynku pracy w danym regionie;

• relacji z podmiotami z oto-
czenia społecznego;

• jakości siły roboczej na rynku 
pracy w danym regionie i branży.

W Polsce – zwłaszcza w małych 
firmach – często stosuje się model 
mieszany: mieszankę najsłabszych 
stron z dwóch modeli, tzn. rekrutacja 
i selekcja zbliżona do modelu sita 
(wysokie wymagania), po zatrudnie-
niu stosowany jest system zbliżony 
do kapitału ludzkiego – pracownik 
raz przyjęty rzadko kiedy bywa 
zwalniany. Nie wyklucza to oczywiście 
stosowania modeli mieszanych, 
należy jednak pamiętać o równowa-
dze pomiędzy oczekiwaniami firmy 
wobec pracowników i tym, co firma 
oferuje w zamian zatrudnionym.

prof. nadzw. dr hab. inż. 
Anna Zarębska

SUKCES Przedsiębiorstwo 
Szkoleniowo-Doradcze

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości 
i Administracji w Lublinie

Fot. www.istockphoto.com



UWAGA 



1 /
 13

50

KOMINKIPRO cedury

Certyfikacja, projektowanie 
oraz eksploatacja kotłów 
grzewczych na paliwa stałe
…w świetle przepisów i wymagań 
dotyczących urządzeń ciśnieniowych
Niniejszy artykuł objaśnia zagadnienia dotyczące certyfikacji, projektowania oraz wymagań 
wytrzymałościowych, które powinny spełniać kotły grzewcze na paliwa stałe. Szczegółowo 
wyjaśniono w nim, jakim normatywom podlegają poszczególne urządzenia, co należy wykonać, 
by spełnić wymagania prawne, oraz w jaki sposób można tego dokonać. Dodatkowo omó-
wiono problemy, które mogą być związane z nieprawidłowo wykonaną lub dobraną instalacją 
grzewczą systemu otwartego bądź zamkniętego, a także nieprawidłowym zaprojektowaniem 
części ciśnieniowej kotła. Omówiono również zagrożenia, jakie mogą powodować tego typu 
nieprawidłowości. Na podstawie przykładu wskazano, jak należy dobierać elementy kotła oraz 
w jaki sposób należy szacować dopuszczalne ciśnienie robocze urządzenia ciśnieniowego.
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Jakie urządzenia ciśnieniowe objęte 
są obowiązkową certyfikacją?
Ustala to rozporządzenie Rady Ministrów z 16 
lipca 2002 roku[3]. Zgodnie z § 1, pkt 1, ppkt c 
rozporządzenia [3]: „c) kotły cieczowe o pojemności 
większej niż 2 dm3, przeznaczone do podgrze-
wania cieczy bez zmiany jej stanu skupienia 
z użyciem ciepła uzyskiwanego z paliwa w wyniku 
reakcji egzotermicznej lub energii elektrycznej, 
z wyjątkiem kotłów cieczowych w instalacjach 
systemu otwartego” podlegają pod UDT. Z tego 
zapisu wynika, że kotły grzewcze pracujące 
w instalacjach systemu otwartego nie podlegają 
pod Dozór Techniczny. Natomiast podlegają pod 
rozporządzenie ministra gospodarki [4], które 
wdraża postanowienia dyrektywy [2] i tam podane 
są procedury oceny zgodności. Zgodnie z zapi-
sami [4], kotły grzewcze na paliwo stałe z ręcznym 
zasypem jako zespoły urządzeń ciśnieniowych 
podlegają procedurze nazywanej w [4] „Badanie 
projektu WE-moduł B1”. Pozytywny wynik procesu 
badania projektu WE, zakończonego wydaniem 
certyfikatu zgodności projektu z zasadniczymi 
wymaganiami, oraz wykonanie wyrobu przez 
producenta w sposób zgodny z certyfikowanym 
projektem, upoważniają producenta do wystawie-
nia deklaracji zgodności i oznakowania wyrobu 
znakiem CE bez podawania przy oznakowaniu 
CE numeru identyfikacyjnego jednostki notyfi-
kowanej, która wykonała badanie projektu WE.

Niezbędne informacje, które powinna 
zawierać deklaracja zgodności podaje dyrek-
tywa, która nie określa wyglądu edytorskiego 
ani formy informacji zawartych w deklaracji. 
Jedyny wymóg do spełnienia przez producenta 
dotyczy wielkości oznakowania graficznego 
CE, który nie może być mniejszy niż 5 mm.

W procesie badania projektu WE – moduł B1 
jednostka notyfikowana:
• bada dokumentację techniczną oraz iden-

tyfikuje elementy zaprojektowane zgodnie 
z odpowiednimi normami zharmonizowanymi, 
a także elementy, które zaprojektowano nie 
stosując tych norm, a w szczególności:

1. ocenia zastosowane materiały, jeżeli nie są 
one zgodne z odpowiednimi normami zhar-
monizowanymi lub z europejskim uznaniem 
materiałów przeznaczonych na urządzenia 
ciśnieniowe;

2. zatwierdza procedury wykonywania połączeń 
nierozłącznych elementów urządzeń ciśnienio-
wych lub sprawdza, czy procedury te zostały 
uprzednio zatwierdzone zgodnie z wymaga-
niami określonymi w wyżej wymienionym 
rozporządzeniu;

3. sprawdza, czy pracownicy wykonujący połą-
czenia nierozłączne elementów urządzeń ciś-
nieniowych oraz przeprowadzający badania 
nieniszczące tych połączeń są wykwalifiko-
wani lub uprawnieni zgodnie z wymaganiami 
określonymi w rozporządzeniu [4];La

ud
el
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• przeprowadza odpowiednie 
badania w celu ustalenia, czy 
rozwiązania projektowe przy-
jęte przez producenta spełniają 
zasadnicze wymagania określone 
w rozporządzeniu [4], w przypadku, 
gdy producent nie zastosował 
norm zharmonizowanych;

• w przypadku, gdy producent zastoso-
wał normy zharmonizowane, przepro-
wadza odpowiednie badania w celu 
ustalenia, czy wybrane przez produ-
centa normy zostały zastosowane.

Czy wymiennik ciepła 
kotła grzewczego małej 
mocy podlega badaniom 
wytrzymałościowym 
w zakresie naprężeń 
wywoływanych przez 
ciśnienie?
W drodze wyjątku kotły grzewcze 
małej mocy zasilane ręcznie paliwem 
stałym, przeznaczone do wytwarza-
nia ciepłej wody o temperaturze nie 
większej niż 110°C, objęte są definicją 
dotyczącą zespołów urządzeń ciś-
nieniowych. Definicję tę uzupełnia 
iloczyn ciśnienia roboczego i objętości 
wodnej zespołu i jeżeli iloczyn ten:
• jest większy niż 50 barolitrów, to 

procedury oceny zgodności kotłów 
grzewczych obejmuje Dyrektywa 
97/23/EWG – ciśnieniowa (PED) [2],

• jest mniejszy niż 50 barolitrów, to 
procedury oceny zgodności takich 
kotłów grzewczych nie obejmują.
Należy wyjaśnić zapis drugiego 

akapitu. Czy to oznacza, że producent 
takiego urządzenia, które nie podlega 
procedurom oceny zgodności, może 
wprowadzać takie urządzenie na 
rynek europejski bez jakichkolwiek 
ograniczeń? Odpowiedź brzmi – 
nie. Obowiązkiem producenta jest 
sporządzenie podobnej dokumentacji 
jak dla kotłów określonych w akapicie 
pierwszym, z tym, że dokumentacja 
techniczna takich kotłów nie podlega 
ocenie strony trzeciej. Krótko mówiąc, 
producent może oznakować swój 
wyrób znakiem CE bez udziału 
strony trzeciej, a więc bez ponosze-
nia kosztów na usługi zewnętrzne.

Według jakich aktów 
prawnych należy 
dokonywać certyfikacji 
urządzeń ciśnieniowych?
Podstawowym aktem prawnym, 
który umożliwił wprowadzenie 

do krajowego prawa większości 
dyrektyw związanych z oznakowa-
niem CE, jest ustawa o systemie oceny 
zgodności z 30 sierpnia 2002 roku 
(Dz.U. z 2002 r., nr 166, poz. 1360 ze 
zm., tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r., 
nr 204, poz. 2087) [1]. Ustawa ta ma 
charakter ramowy, zawiera definicje 
podstawowych pojęć i najważniejsze 
zasady wspólne dla wyrobów podle-
gających ocenie zgodności opartej 
na dyrektywach Nowego Podejścia.

Natomiast przepisy większości 
konkretnych dyrektyw wprowadzone 
zostały do polskiego prawa rozporzą-
dzeniami wykonawczymi do tej ustawy, 
wydanymi przez właściwych ministrów. 
W rozporządzeniach zawarte są różne 
szczegółowe kwestie istotne przy doko-
nywaniu oceny zgodności poszczegól-
nych grup wyrobów, takie jak: zakres 
wyrobów podlegających przedmiotowej 
dyrektywie, zasadnicze wymagania 
dotyczące tych wyrobów, mające zasto-
sowanie konkretne procedury oceny 
zgodności, zawartość dokumentacji 
technicznej, zawartość deklaracji 
zgodności czy wzór oznakowania CE. 
Ustawy o systemie zgodności [1] nie 
stosuje się do wyrobów medycznych, 
natomiast do wyrobów budowlanych 
ma ona tylko częściowe zastosowanie.

Kto może dokonywać 
oceny zgodności kotłów 
i urządzeń grzewczych 
podlegających procedurom 
oceny zgodności? Takimi 
urządzeniami są na pewno 
kotły na paliwa stałe bez 
względu na to, czy pracują 
w instalacjach systemu 
otwartego, czy zamkniętego.
Art. 7, pkt 1 Ustawy [1] mówi, że 
podczas dokonywania oceny 
zgodności z zasadniczymi wymaga-
niami wyrób (urządzanie, produkt 
itp.) może być poddawany:
1. badaniom przez:

a)  producenta lub jego upoważnio-
nego przedstawiciela, jeżeli nie 
jest wymagane przeprowadzenie 
badań przez laboratorium nieza-
leżne od dostawcy i odbiorcy;

b)  notyfikowane laboratorium, jeżeli 
jest wymagane wykonanie badań 
przez laboratorium niezależne 
od dostawcy i odbiorcy;

2. sprawdzeniu zgodności z zasadni-
czymi wymaganiami – przez noty-
fikowaną jednostkę kontrolującą;

3. certyfikacji – przez notyfiko-
waną jednostkę certyfikującą.

Reasumując. Oceny zgodno-
ści kotłów i urządzeń grzewczych 
podlegających procedurom oceny 
zgodności mogą dokonywać:

a) laboratoria notyfikowane;
b)  notyfikowane jednostki kontro-

lujące;
c)  notyfikowane jednostki certyfi-

kujące.

Jakie jednostki notyfikowane 
mogą wystawić certyfikat 
zgodności z dyrektywą 
ciśnieniową lub rozporzą-
dzeniem dotyczącym kotłów 
grzewczych z ręcznym 
zasypem paliwa stałego?
Mogą tego dokonać jednostki noty-
fikowane w zakresie tej dyrektywy:
• Instytut Energetyki (Jednostka 

Notyfikowana nr 1452);
• Urząd Dozoru Technicznego 

(Jednostka Notyfikowana nr 1433);
• Instytut Nafty i Gazu (Jednostka 

Notyfikowana nr 1450).
Zgodnie z rozporządzeniem ministra 

infrastruktury [5] zmieniającym rozpo-
rządzenie w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie: „zabrania 
się stosowania kotła na paliwa stałe do 
zasilania instalacji grzewczej wodnej 
systemu zamkniętego, wyposażonej 
w przeponowe naczynie wzbiorcze, 
z wyjątkiem kotła na paliwa stałe 
o mocy nominalnej do 300 kW, wypo-
sażonego w urządzenie do odprowa-
dzania nadmiaru ciepła”. Zapis ten 
spowodował, że zainstalowano wiele 
kotłów w instalacjach systemu zam-
kniętego wyposażonych w wymaganą 
armaturę regulacyjno-zabezpieczającą.

Nie oznacza to jednak, że każdy 
kocioł można zainstalować w insta-
lacjach systemu zamkniętego. 
Decydujące zdanie ma na ten temat 
producent kotła, który zezwala na mon-
taż w takich instalacjach lub też pod 
rygorem utraty gwarancji dopuszcza 
montaż tylko i wyłącznie w instalac-
jach systemu otwartego wyposażo-
nych w otwarte naczynie wzbiorcze 
przelewowe. Zabezpieczenia instalacji 
systemu zamkniętego są opisane 
w normie PN-EN 303-5 „Kotły grzewcze. 
Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe 
z ręcznym i automatycznym zasypem 
paliwa o mocy nominalnej do 300 kW 
– Terminologia, wymagania, badania 
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i oznakowanie”. Norma ta przewiduje 
możliwość stosowania kotłów grzew-
czych w instalacjach systemu zam-
kniętego pod warunkiem stosownego 
wyposażenia kotła w urządzenia regu-
lacyjno-zabezpieczające. Rodzaj tych 
urządzeń zależy od systemu wyłączania 
spalania paliwa w kotle. Według normy 
wyróżnia się trzy rodzaje systemów 
wyłączania spalania w palenisku kotła:
• szybko wyłączający;
• częściowo wyłączający;
• niewyłączalny.

Norma PN-EN 303-5 [7] podaje 
szczegółowe informacje dotyczące 
wymagań wyposażenia kotła dla 
każdego z rodzaju wyłączania 
procesu spalania w palenisku kotła, 
co nie zostało opisane w niniejszym 
artykule. Instalując kocioł w instalacji 
systemu zamkniętego, należy mieć 
świadomość, że szereg zabezpieczeń, 
a także poprawny ich dobór oraz dobór 
naczynia wzbiorczego przeponowego 
będą miały wpływ na stopień bezpie-
czeństwa instalacji, a także samego 
kotła. W instalacji systemu otwar-
tego, w momencie równoczesnego, 
niepożądanego wzrostu temperatury 
i ciśnienia, w chwili, gdy medium 
robocze (woda) zwiększa swoją 
objętość, następuje naturalne odpro-
wadzenie z układu nadmiaru wody 
przez rurę przelewową. Taka sytuacja 
powoduje, że niepożądane ciśnienie 
pochodzące między innymi od zbyt 
wysokiej temperatury, nie wzrośnie do 
niedopuszczalnie wysokiego poziomu. 
Sytuacja zmienia się wówczas, gdy 
naczynie wzbiorcze jest położone 
bardzo wysoko. Wówczas w instalacji 
panuje dodatkowe ciśnienie wywoły-
wane przez hydrostatyczny słup wody.

W instalacji systemu zamknię-
tego wzrasta prawdopodobieństwo 
nadmiernego wzrostu ciśnienia na 
skutek doboru zbyt małego naczynia 
przeponowego, w którym woda lub 
mieszanka wody i pary będą sprężane, 
powodując wzrost ciśnienia roboczego 
w całym układzie. Dlatego instalacje 
takie należy dodatkowo wyposażać 
w upustowy zawór bezpieczeństwa 
oraz urządzenie do odprowadza-
nia nadmiaru energii cieplnej.

Metoda określania ciśnienia 
dopuszczalnego
Poniżej przedstawiono krótki przykład, 
który pokazuje sposób ustalenia 
dopuszczalnego ciśnienia roboczego 

korpusu kotła, przy którym kocioł 
może być bezpiecznie eksploatowany. 
Obliczeń ciśnienia roboczego doko-
nano zgodnie ze sztuką inżynierską 
i obowiązującymi wzorami oraz 
tolerancjami, a także naddatkami zwią-
zanymi z rodzajem zastosowanego 
materiału. Wyznaczone dopuszczalne 
ciśnienie robocze oparte jest tylko 
na podstawie obliczeń wytrzyma-
łościowych ścian kotła stalowego. 
Założenia przyjęte w obliczeniach 
oparto o wartości najczęściej sto-
sowane przez producentów kotłów: 
rozstaw kotew (zespórek) wewnątrz 
płaszcza kotła, grubość stosowanych 
blach korpusu kotła. W przykładzie 
dodatkowo przyjęto następujące dane:
• blacha kotłowa P265GH;
• grubość płaszcza wymiennika: 

zewnętrzny g = 3 mm oraz wew-
nętrzny g = 5 mm;

• temperaturę ścianki podczas 
pracy kotła: zewnętrzna t0 = 100°C, 
wewnętrzna t0 = 150°C;

• granica plastyczności w temperatu-
rze otoczenia: Re(20) = 265 MPa;

• granica plastyczności przy tempera-
turach roboczych: Re(100) = 241 MPa, 
Re(150) = 223 MPa – technolo-
giczne naddatki grubości zależne 
od grubości zastosowanej blachy 
c1 = 0,24 mm, c1 = 0,28 mm;

• naddatek grubości uwzględniający 
występowanie korozji c2 = 0,5 mm;

• naddatek na występowanie dodatko-
wych naprężeń niepochodzących od 
ciśnienia c3 = 0 mm;

• współczynnik bezpieczeństwa 
x = 1,5;

• rozstaw kotew wymiennika w ukła-
dzie prostokątnym a = 150 mm, 
b = 220 mm;

• współczynnik wytrzymałościowy 
spoiny z = 1;

• certyfikat materiałowy stali 3.1 B.
Dla powyższych rozstawów 

kotew dla ściany zewnętrznej 
korpusu wyznaczono następu-
jące ciśnienie robocze kotła:
• w temperaturze otoczenia – podczas 

próby ciśnieniowej 0,6 bar;
• przy temperaturach roboczych – 

podczas normalnej eksploatacji 
p = 0,57 bar.
Dla podanych rozstawów kotew 

dla ściany wewnętrznej korpusu 
kotła wyznaczono następujące 
ciśnienie robocze kotła:
• w temperaturze otoczenia – podczas 

próby ciśnieniowej 2,11 bar;

Oznakowanie 
kotła
Zgodnie z obowiązującymi normami i prze-
pisami wyprodukowany przez producenta 
kocioł grzewczy powinien być należycie 
oznakowany. Na urządzeniu powinien 
być naniesiony znak CE, potwierdzający 
zgodność urządzenia z zasadniczymi 
wymaganiami. Dodatkowo na tabliczce zna-
mionowej kotłów powinny być szczegółowo 
opisane dane techniczne, jak: informacje 
o producencie, przeznaczenie urządzenia, 
rodzaj paliwa, moc nominalna, zakres 
mocy, sprawność, klasa kotła, pojemność 
wodna kotła, dane dotyczące zasilania 
elektrycznego kotła, w tym pobór mocy 
przez kocioł, maksymalna temperatura 
pracy, grupa płynów oraz szczegółowo 
ciśnienie robocze i próbne z podaniem 
czasu przeprowadzania próby ciśnieniowej. 
Dwa ostatnie parametry są bardzo istotne.

Wartości ciśnienia powinny być podane 
według odpowiednich przepisów prawnych 
obowiązujących dla danego typu urządze-
nia, które powinny być również podane 
w wystawianej przez producenta deklaracji 
zgodności. Nadmienię również, że wprowa-
dzenie urządzenia na rynek bez wyposażenia 
w deklarację zgodności, lub niewypełnioną 
w pełni tabliczkę znamionową, jest złama-
niem przepisów. Dopuszczalne ciśnienie 
robocze urządzenia oraz jego przeznaczenie 
(montaż w instalacji grzewczej systemu 
otwartego lub zamkniętego) świadczy 
o wytrzymałości konstrukcji urządzenia, 
musi być udokumentowane, o czym wspom-
niano w pierwszej części artykułu. Jednym 
ze sposobów udokumentowania popraw-
ności założeń konstrukcyjnych dotyczących 
dopuszczalnego ciśnienia roboczego urzą-
dzenia i budowy kotła jest certyfikat wydany 
przez jednostkę notyfikowaną, mającą 
uprawnienia do wystawiania wyżej wymie-
nionych certyfikatów ze szczegółowym poda-
niem wartości dopuszczalnej temperatury 
oraz dopuszczalnego ciśnienia roboczego. 
Uprawnienia takie posiadają: Instytut 
Energetyki (JN Nr 1452), Urząd Dozoru 
Technicznego (JN Nr 1433) oraz Instytut 
Nafty i Gazu (JN Nr 1450). Uzyskanie przez 
producenta urządzeń certyfikatu świadczy 
o gwarancji bezpieczeństwa kotła podczas 
jego eksploatacji, a także o zgodności 
założeń konstrukcyjnych z obowiązującymi 
wymaganiami. Jednak niezależnie od tego, 
kto wyda certyfikat, pełna odpowiedzialność 
za wyrób spoczywa na producencie kotła.
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• w temperaturze roboczej – podczas 
normalnej eksploatacji p = 1,84 bar.
Podano jeszcze jeden przykład 

wyznaczenia ciśnienia dopuszczalnego 
dla ścianek zewnętrznych przy tych 
samych założeniach, lecz przy zagęsz-
czeniu rozstawu kotew mocujących 
płaszcz zewnętrzny z wewnętrznym.

Przyjęto następujące rozstawy 
zespórek: 150 mm w pionie oraz 
150 mm w poziomie.

Dopuszczalne ciśnienia wynoszą 
wówczas: 
• w temperaturze otoczenia – podczas 

0,95 bar,
• w temperaturze roboczej – podczas 

normalnej eksploatacji po = 0,9 bar.
Przykład wykazuje, że przy zagęsz-

czeniu kotew mocujących płaszcz kotła 
ciśnienie robocze może być wyższe. 
Konstrukcja kotła jest wówczas moc-
niejsza, lecz kocioł niestety droższy, 
ponieważ wymaga nakładu pracy 
na wykonanie dodatkowych kotew 
mocujących. Może okazać się, że 
zamiast zagęszczania rozstawu kotew 
bardziej ekonomicznym rozwiązaniem 
będzie zwiększenie grubości ścianek 
kotła, co również związane jest ze 
wzrostem kosztu produkcji. Jak widać 
z powyższych obliczeń ciśnienia 
roboczego, istnieje duża różnica w ciś-
nieniu dopuszczalnym działającym na 
ścianę zewnętrzną oraz wewnętrzną 
kotła. Jednym z nasuwających się 
wniosków jest fakt, że nie ma sensu 
nadmierne zwiększanie grubości 
ścianek wewnętrznych wymiennika 
(szczególnie przy cienkich ściankach 
zewnętrznych wymiennika), gdyż 
słabszym punktem kotła okazuje 
się ściana zewnętrzna. Dodatkowo 
nieuzasadnione przewymiarowane 
grubości elementów zwiększają masę 
urządzenia, powodując, że stają się 
one trudniejsze do przetransportowa-
nia, szczególnie w przypadku koniecz-
ności wniesienia kotła po schodach do 
kotłowni. O tym najlepiej wiedzą insta-
latorzy oraz serwisanci. Prawidłowo 
zaprojektowany wymiennik kotła 
powinien być wykonany z materiałów 
i przy zastosowaniu blach o grubości 
zapewniających równomierny rozkład 
sił bez stosowania zbędnych naddat-
ków, jak opisana powyżej przewy-
miarowana grubość płaszcza kotła.

Wskazane jest, by w małym 
stopniu zwiększać grubość blachy 
wewnętrznej ze względu na procesy 
eksploatacyjne (przecienienia ścianek, 

korozję), wywoływane przez spaliny 
przepływające wewnątrz kotła. W za-
leżności od jakości spalania oraz ilości 
substancji agresywnych w spali-
nach, należy dokładnie analizować 
wielkość omawianego naddatku.

Z praktyki można przyjąć, 
że roczne zużycie (przecienie
nie) ścianki wywołane przez 
przepływające spaliny nie jest 
większe niż 0,1 mm/rok. Zatem 
ubytek grubości wewnętrz
nych ścianek wymiennika po 
10 latach eksploatacji maksy
malnie będzie wynosił 1 mm.

Przykład obliczeniowy wykazał, że 
przy temperaturze otoczenia podczas 
wykonywania próby ciśnieniowej 
wytrzymałość materiału jest większa 
niż przy temperaturach roboczych, 
czyli podczas normalnej eksplo-
atacji. Podczas szacowania przez 
producenta ciśnienia dopuszczal-
nego wymiennika nie należy więc 
sugerować się wyłącznie próbą 
ciśnieniową, gdyż materiał traci swoje 
właściwości wraz ze wzrostem tem-
peratury. Dlatego właśnie ważne jest, 
by stosować dobrej jakości blachy ze 
stali odpornej na wzrost temperatury 
roboczej, która w jak najmniejszym 
stopniu traci swoje właściwości 
podczas nagrzewania materiału. Dla 
zapewnienia bezpieczeństwa pod-
czas codziennej eksploatacji kotła, 
w założeniach należy uwzględnić 
również jego pracę przy maksymalnie 
nagrzanych ściankach wymiennika. 
Istotne znaczenie ma też pocho-
dzenie samej blachy, czyli produ-
cent. Prawidłowo zaprojektowany 
wymiennik to taki, w którym na etapie 
projektowania założono ciśnienie 
robocze kotła, a następnie, dla zało-
żonego rodzaju materiału, dobrano 
pozostałe wielkości i grubości stoso-
wanych blach, wielkości i grubości 
kotew mocujących, płomieniówek 
i opłomek oraz połączeń spawanych.

Najczęściej stosowane na rynku 
grubości materiałów oraz rozstawy 
kotew mogą więc nie gwarantować 
poprawnej pracy kotłów przy podawa-
nych na tabliczce znamionowej war-
tościach ciśnienia roboczego rzędu 
1,5÷2,0 bar. Po zapoznaniu się, nawet 
z grubsza, z uwagami zamieszczo-
nymi powyżej, dotyczącymi grubości 
stosowanych blach, ich rodzaju 
oraz rozstawu kotew mocujących, 

są Państwo w stanie samodzielnie 
prawidłowo oszacować wytrzymałość 
wymiennika. Zatem występujące na 
rynku kotłów różnice cenowe między 
oferowanymi konstrukcjami wynikają 
na ogół z jakości zastosowanych 
materiałów oraz ich ilości. Jak opisano 
wcześniej, ma to bezpośredni związek 
z kosztem wykonania wymiennika 
zapewniającego eksploatację przy 
prawidłowo ustalonym ciśnieniu 
roboczym kotła. Pozostałe elementy, 
które mają wpływ na zróżnicowanie 
ceny urządzeń, to grubość i rodzaj 
zastosowanej izolacji cieplnej kotła, 
grubość zastosowanych blach osło-
nowych oraz jakość zastosowanego 
lakieru, rodzaj napędu i przekładni 
(kotły z automatycznym podawaniem 
paliwa) oraz estetyka wykonania, 
jak i elementy wyposażenia typu 
klamki, zawiasy czy uchwyty.

Reasumując powyżej podane 
argumenty, na etapie zakupu kotła 
warto jest się zastanowić, jakie 
urządzenie jest potrzebne i w jakiego 
rodzaju instalacji będzie praco-
wać. Dodatkowo, w zależności od 
ukształtowania budynku powinniśmy 
wiedzieć, jakie jest szacowane 
maksymalne ciśnienie robocze 
w instalacji. Dopiero wówczas możemy 
dokonać prawidłowego doboru kotła, 
zapewniającego bezpieczeństwo 
osób obsługujących kocioł oraz 
przebywających w jego otoczeniu.

Marcin Foit, Sławomir Pilarski
Tekst ukazał się w magazynie 
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