
Kominek przyczyną pożaru
Zgodnie z informacjami Ko-

mendy Głównej Państwowej
Straży Pożarnej, w 2012 r.

doszło do 2586 pożarów spowodo-
wanych wadą urządzeń grzewczych
na paliwo stałe. Pożarów wynikają-
cych z nieprawidłowej eksploatacji
urządzeń grzewczych na paliwo sta-
łe było 6989. Obie te grupy stano-
wią ponad 5% wszystkich pożarów. 

Ogromne zniszczenia i straty
materialne po pożarze utrudniają
często skojarzenie kominka jako
przyczyny pożaru. Natomiast
uznanie kominka za instalację
grzewczą nie zawsze jest oczywi-
ste. W statystykach przyczyny po-
żarów „nieustalone” i „inne przy-
czyny” stanowią łącznie blisko
20% wszystkich ewidencjonowa-
nych pożarów. Duże zainteresowa-
nie wykorzystaniem kominka jako
źródła ciepła oraz znacząca ilość
potencjalnych zagrożeń sprawiają,
że nie można lekceważyć tego za-
gadnienia w procesie badania
przyczyn powstania pożarów.

Współczesne kominki są istot-
ną ozdobą wnętrza oraz wydajnym
źródłem ciepła, dlatego większość
projektowanych obecnie domów
jednorodzinnych zawiera wydzie-
loną przestrzeń z przeznaczeniem
na kominek. 

Ze względu na źródło energii,
kominki możemy podzielić na elek-
tryczne, gazowe oraz na paliwo 
stałe, przy czym największym 

zainteresowaniem cieszą
się kominki opalane drew-
nem. Każdej zimy powsta-
ją pożary, które powodują
ogromne straty materialne,
a ich przyczyny są bezpo-
średnio związane z utratą
kontroli nad ogniem w pa-
lenisku kominka, dlatego
poniżej przedstawione zo-
staną podstawowe wyma-
gania techniczne, przeciw-
pożarowe i użytkowe, które mają
znaczący wpływ na bezpieczeństwo
funkcjonowania kominka.

Jak ogrzewa kominek?

Zasada dystrybucji ciepłego po-
wietrza nie jest skomplikowana.
Ogień w kominku rozgrzewa wkład
kominkowy, który z kolei bardzo wy-
dajnie oddaje to ciepło powietrzu
znajdującemu się w jego pobliżu. 
Powietrze napływa poprzez czerpnię
oraz szczelinę między obudową
a wkładem kominkowym. Jest ono
również ogrzewane od rury spalino-
wej odprowadzającej produkty spala-
nia drewna do komina. Ogrzane
w ten sposób powietrze uchodzi
do pomieszczenia poprzez kratki 

wylotu ciepłego powietrza. Dzięki
współczesnym systemom dystrybucji
gorącego powietrza, istnieje również
możliwość ogrzania pomieszczeń
znacznie oddalonych od kominka.

Kto montuje wkłady kominkowe?

Polskie prawo nie ogranicza w ża-
den sposób wykonywania usług z za-
kresu montażu wkładów kominko-
wych. Dbając jednak o bezpieczeń-
stwo użytkowników oraz bezpieczne
użytkowanie wkładów kominko-
wych, ich producenci wskazują, że
montaż powinien być dokonany
przez wykwalifikowany personel
(wskazując często swoich wykonaw-
ców). Duże zapotrzebowanie
na usługi związane z zabudową 

wkładów kominkowych sprawia, że
tego typu prac podejmują się nawet
osoby bez odpowiednich kwalifika-
cji. Przyczyny powstawania pożarów
zawsze są konsekwencją zaniedbań
lub błędów popełnianych na etapie: 

● projektowania kominka,
● wykonania kominka,
● użytkowania kominka.
Podstawowym warunkiem po-

wstania pożaru jest jednoczesne
wystąpienie trzech czynników: 

● materiału palnego, 
● utleniacza (najczęściej tlen

zawarty w powietrzu), 
● bodźca o odpowiedniej ener-

gii cieplnej. 
Wszystkich tych czynników do-

starcza użytkownik podczas rozpala-
nia w kominku. Jeżeli zainicjowany
proces spalania będzie przebiegał
w sposób kontrolowany, mamy

do czynienia z bezpiecznym użyt-
kowaniem. Możemy kontrolować
ilość spalanego drewna poprzez
dorzucanie do paleniska szczap
drewna, natomiast ilość powietrza
poprzez przymykanie i otwieranie
jego dopływu. Należy pamiętać, że
każda utrata kontroli nad proce-
sem spalania w palenisku kominka
z dużym prawdopodobieństwem
spowoduje powstanie pożaru.

W kolejnym wydaniu „Gazety
Ubezpieczeniowej” bliżej przyjrzy-
my się kwestii użytkowania kominka. 
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Wraz z rozpoczęciem okresu grzewczego wzrasta ilość pożarów wynikających z użytkowania instalacji
grzewczych. Jak wynika z praktyki badań przyczyn pożarów na zlecenie firm ubezpieczeniowych,
znaczna grupa pożarów związana jest z zabudową kominka. Specjalnie dla „Gazety Ubezpieczeniowej”
ekspert firmy Inotis przygotował cykl artykułów o szkodach „kominkowych”.

Zapraszamy na konferencję nt. podstaw ustalania przyczyn pożarów – 28 stycznia 2014 r. w Warszawie. 
Szczegóły w „Gazecie Ubezpieczeniowej” nr 50 i na stronie www.inotis.pl

Centrum Likwidacji Szkód INOTIS od 9 lat świadczy usługi 
dla sektora ubezpieczeniowego, oferując kompleksową usługę 
w zakresie obsługi szkód komunikacyjnych, majątkowych 
oraz technicznych. Zapewniamy pełne spektrum usług: likwidację 
pełną (wraz z projektem decyzji końcowej), likwidację wstępną
(techniczną), opinie techniczne, kosztorysy (budowlane, maszyny,
pojazdy), weryfikację roszczeń poszkodowanych. Nasza kadra 
to doświadczeni i wyspecjalizowani profesjonaliści. Kierujemy się
dobrem klienta, służąc mu naszą fachową radą i wsparciem.


