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Sprawdź w jakiej kondycji 
jest Twój piec lub wkład 
kominkowy

Obecnie produkowane wkłady kominkowe muszą spełniać surowe wymogi dla urzą-

dzeń grzewczych. Na terenie całej UE od 1 stycznia 2022 r. zaczną obowiązywać jesz-

cze bardziej rygorystyczne normy dla tego typu urządzeń. Polscy producenci komin-

ków, będąc w ścisłej czołówce w produkcji nowoczesnych urządzeń do ogrzewania 

drewnem, dostosowali ofertę do tych norm dużo wcześniej.

Używaj właściwego 
paliwa

Stawiaj na wysokiej jakości drewno sezonowane z drzew liściastych. Przyjmuje się, że 

wilgotność powinna wynosić poniżej 20%. Nie powinno się używać drewna z drzew 

iglastych, ponieważ zawiera dużo żywicy, która parując tworzy na powierzchniach ko-

minka oraz komina tłusty, trudny do usunięcia osad. Pod żadnym pozorem nie należy 

używać drewna lakierowanego, klejonego, impregnowanego oraz innych odpadów. 

Podczas jego spalania wytwarzają się trujące substancje niebezpieczne dla naszego 

zdrowia.

Rozpalaj w kominku 
poprawnie

To kluczowe dla prawidłowego przebiegu procesu spalania i zmniejszenia emisji py-

łów. Tzw. metoda współprądowa, czyli „od góry”, powoduje, że substancje lotne nie 

wydobywają się wraz z dymem do atmosfery przez komin, a ulegają rozkładowi w ko-

morze grzewczej, co przekłada się na większą produkcję ciepła, przy takim samym 

załadunku drewna. Stosowanie tej techniki ogranicza ilość dymu do minimum. 

OGRZEWAJ DREWNEM
EKOLOGICZNIE!

Drewno to polskie OZE czyli odnawialne źródło energii.
Drewno ma zerowy bilans emisji CO2, jego spalanie nie zwiększa efektu cieplarnianego, a powstały popiół jest naturalnym 

nawozem, który można wykorzystać do użyźnienia ziemi w  ogrodzie. To przestarzałe urządzenia grzewcze, niewłaściwie 

paliwo i  nieumiejętne spalanie drewna w  kominku może powodować zwiększenie ilości pyłów zawieszonych w  spalinach 

z kominków oraz dodatkowe koszty.

Aby ogrzewanie drewnem w kominku było zarówno 
ekologiczne jak i ekonomiczne:

Prawidłowe rozpalanie w kominku 
to gwarancja czystego powietrza 
oraz spora oszczędność! 



Otwórz szyber kominowy oraz przepustnicę 
nawiewu powietrza w kominku.

Na górze stosu umieść drobne drzazgi 
i ekologiczną podpałkę do kominków. 
Nie używaj gazet, ponieważ podczas 
spalania farba drukarska uwalnia szereg 
szkodliwych substancji. 

Podpal rozpałkę. Gotowe :)

Na dnie paleniska ułóż obok siebie 2-3 grube 
polana, następnie na krzyż 2-3 nieco cieńsze 
oraz kolejno na krzyż 2-3 jeszcze cieńsze 
szczapy pozostawiając między wszystkimi 
polanami niewielkie przerwy. 

Instrukcja prawidłowego rozpalania w kominku
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WAŻNE!
Jeśli rozpalone drewno się wyżarza nie należy dokładać wielu polan do kominka. Rozżarzone drewno należy 
odsunąć na tył lub bok paleniska a nowe kawałki należy położyć obok.

Wydruk ulotki zrealizowano przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki i  Piece w  ramach kampanii 

Drewno Pozytywna Energia.


