Kształcenie
Zasadnicze Szkoły Zawodowe

Więcej informacji
o zawodzie znajdziesz
w:

Wybrane na podstawie informatora o szkołach
ponadgimnazjalnych
woj.
łódzkiego
2015/2016,
opracowanego przez Kuratorium Oświaty w Łodzi:

Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska
w Radomsku
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3
ul. Brzeźnicka 22, 97-500 Radomsko
Tel./Fax 44 682-23-78, 44682-23-95
strona: www.drzewniak.pl
e-mail:z_s_d@wp.pl
Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa ZDZ
w Zduńskiej Woli
ul. KEN 3/5, 98-220 Zduńska Wola
Tel./Fax 43 824 74 18
strona: www.zdz-zdwola.pl
e-mail: szkola@zdz-zdwola.pl
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Tkacka 11, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
Tel./Fax 44 734-60-00
strona: www.szkolykomed.neostrada.pl
e-mail: szkolykomed@wp.pl

Inne instytucje:
Izba Rzemieślnicza w Łodzi
ul. Moniuszki 8
90-111 Łódź
tel. 42 632 55 81
email: irlodz@home.pl
www.izbarzem.eu

Kominiarz
Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej:
w Łodzi:

Klasyfikacja Zawodów i Specjalności: 713303

ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź,
Tel. (42) 66 30 255, 66 30 273
oraz oddziałach:
w Piotrkowie Trybunalskim:
ul. Starowarszawska 4, 97 - 300 Piotrków Tryb.
Tel. (44) 649 60 87
w Sieradzu:
ul. 3 Maja 7, 98 - 200 Sieradz
Tel. (43) 822 81 84, 822 81 86
w Skierniewicach:
ul. Senatorska 10, 96 - 100 Skierniewice
Tel. (46) 833 39 74, 833 36 50

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Centrum Informacji i Planowania Kariery
Zawodowej

Łódź 2016

Kominiarz to osoba zajmująca się udrażnianiem,
konserwowaniem, czyszczeniem i kontrolowaniem
stanu przewodów wentylacyjnych i kominowych.
Zadania zawodowe
sprawdzanie
przewodów
kominowych
dymowych
i
spalinowych
oraz
wentylacyjnych;
usuwanie
przyczyn
złego
ciągu
w instalacjach kominowych;
uszczelnianie przewodów kominowych;
usuwanie w przewodach kominowych
i paleniskach usterek stanowiących zagrożenie
bezpieczeństwa
budowlanego
i ochrony przeciwpożarowej;
sporządzanie
inwentaryzacji
przewodów
dymowych, spalinowych i wentylacyjnych;
wydawanie opinii dotyczących podłączenia
palenisk i urządzeń ogrzewczych oraz
wentylacyjnych;
sprawdzanie stanu oraz czyszczenie kanałów
łączących paleniska z przewodami dymowymi;
Warunki podjęcia pracy w zawodzie
Kwalifikacje odpowiednie do wykonywania
zawodu
kominiarza
zdobyć
można
w zasadniczych szkołach zawodowych o profilu
budowlanym,
pracując
jako
pomocnik
kominiarski, lub odbywając kwalifikacyjne kursy
zawodowe
w
zakresie
kwalifikacji
B.4
„Wykonywanie robót kominiarskich”
Nauka w szkole i na kursach kończy się
egzaminem
końcowym
potwierdzającym
kwalifikacje zawodowe. Absolwenci są wówczas
przygotowani do przystąpienia do egzaminu
czeladnika. Do egzaminu mogą przystąpić również

osoby, które przepracowały 3 lata w zakładach
kominiarskich jako pomocnik.
Egzamin czeladniczy organizowany jest przez
lokalne Izby Rzemieślnicze.
Egzamin składa się z części teoretycznej (pisemnej
i ustnej), oraz praktycznej, polegającej na
samodzielnym wykonaniu określonych zadań.
Wynik pozytywny egzaminu skutkuje wydaniem
świadectwa uzyskania tytułu zawodowego
czeladnika.
Czeladnik kominiarski, po przepracowaniu
w zawodzie kolejnych trzech lat, może zdawać
w Izbie Rzemieślniczej egzamin na mistrza
kominiarskiego.
Wynik pozytywny egzaminu skutkuje wydaniem
dyplomu mistrzowskiego i daje możliwość
samodzielnego wykonywania zawodu.
Wymagania psychofizyczne
Kandydata na kominiarza musi cechować bardzo
dobry ogólny stan zdrowia i sprawność fizyczna.
Niebagatelną rolę odgrywa również brak lęku
wysokości,
spostrzegawczość,
wyobraźnia
przestrzenna. Narzędzia pracy kominiarza
w sposób znaczący zmieniły się w przeciągu
ostatnich lat. Duże znaczenie odgrywają narzędzia
elektroniczne (kamery, mierniki, czujniki itp)
zatem przydatne w zawodzie są zainteresowania
techniczne.
Kominiarz musi być także odpowiedzialnie
i rzetelnie podchodzić do swojej pracy, gdyż na
jego barkach spoczywać będzie bezpieczeństwo
osób, które przebywają w nadzorowanym przez
niego budynku. To właśnie jego zadaniem jest
zapobieganie pożarom oraz zatruciom czadem.

Przeciwwskazania do wykonywania zawodu
Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu
problemy
zdrowotne
związane
są
z kręgosłupem, funkcjonowaniem kończyn
górnych i dolnych, alergie na kurz i substancje
chemiczne. Zawodu tego nie mogą również
wykonywać osoby ze stwierdzonymi chorobami
układu krążenia i układu oddechowego. Lęk
wysokości
jest
także
czynnikiem
dyskwalifikującym z tego zawodu, podobnie jak
zaburzenia psychiczne.
Wszelkiego rodzaju niepełnosprawność nie
pozwala na wykonywanie zawodu kominiarza
Możliwości i szanse zatrudnienia
Kominiarz wykonuje swoje zadania zawodowe
zarówno w małych firmach, zatrudniających
niewielkie zespoły pracownicze, jak i dużych
firmach usługowych, gdzie wykonuje zadania
zawodowe
zarówno
w obiektach
przemysłowych,
rzemieślniczych,
jak
i budynkach
mieszkalnych
jednoi wielorodzinnych (blokach mieszkalnych).
Kominiarz
może
również
prowadzić
samodzielną działalność gospodarczą.
Płace
Osoby
prowadzące
własną
działalność
gospodarczą w tym zakresie zwykle zarabiają
więcej od pracowników zatrudnionych na etacie.
Wynagrodzenie osób pracujących na etacie
oscyluje między minimalną a średnią płacą
krajową. (wg danych z I kwartału 2016r.: jest to
przedział 1.850,00 - 3895,33zł; - źródło:
http://wuplodz.praca.gov.pl/rynek-pracy/stawkikwoty-wskazniki)

