
DRESS CODE 
Krajowej Izby Kominiarzy 

z dnia 17.03.2020r. 

Członek Krajowej Izby Kominiarzy ubiera się z poszanowaniem tradycji, dba o schludny wy-

gląd, przestrzega Dress Codu, jego umundurowanie jest kompletne, schludne i stosownie dobra-

ne do okoliczności. 

 

MUNDURY GALOWE I WYJŚCIOWE 

 

Zastosowanie: uroczystości, święta, wystąpienia publiczne – konferencje, pikniki, wywiady w 

studiach radiowych i telewizyjnych 

 

Mundur galowy/wyjściowy składa się z: 

 

 Cylinder/szapoklak, czeladnik/pomocnik zwyczajowo – keplik, melonik (regionalnie) 

 Bluza od munduru z trzynastoma guzikami (w komplecie ze spodniami) bez przypinek, z 

wyłączeniem Święta Kominiarzy  

 Dopuszczalna przypinka z imieniem (inicjał) i nazwiskiem oraz ordery lub baretki 

 Spodnie lub spódnice midi dla Pań  

 Pod mundurem: koszula, golf, t-shirt, koszulka polo itp. koloru czarnego lub białego w 

zależności od okoliczności i temperatury 

 Chusta biała (montuch) 

 Pas skórzany z klamrą – klamra z logo KIK, regionalna, imienne lub logo zakładu komi-

niarskiego 

 Buty czarne wizytowe (bez kolorowych wstawek, sznurówek), dla Pań dopuszczalne 

szpilki o wygodnej wysokości z krytymi palcami (w połączeniu ze spódnicą) 

 Rękawiczki białe wizytowe   

 Emblemat KIK – na lewym ramieniu na wysokości ok. 12 cm poniżej szwu rękawa. Po-

niżej emblematu KIK – opcjonalnie nazwa miasta 

 

MUNDURY ROBOCZE 

 

Zastosowanie: codzienna praca. Mundur należy dostosowywać do wykonywanej pracy z 

uwzględnieniem warunków pogodowych i temperatury. 

 

Mundur roboczy składa się z: 

 

 Cylinder/szapoklak – regionalnie, keplik – zwyczajowo, czapka bejsbolowa czarna (coraz 

częściej używana, nie jest elementem tradycyjnego ubioru kominiarza), nie powinna być 

używana poza pracą na dachu podczas dni słonecznych 

 Czapka czarna (podczas zimy) 

 Bluza od munduru z trzynastoma guzikami, bez napisów (w komplecie ze spodniami) 

 Spodnie tradycyjne, lub tzw. bojówki (czarne) są akceptowalne  

 Chusta czarna (montuch) 

 Pas z klamrą – klamra z logo KIK, imienna, regionalna lub z logo zakładu kominiarskiego 

 Obuwie czarne BHP, lub inne wygodne - nie należy chodzić w kolorowych butach spor-

towych, itp. 

 W okresach letnich dopuszczalne jest chodzenie w t-shirtach, koszulkach polo. Powinny 

one być czarne lub białe z napisem KOMINIARZ lub podobnym jednoznacznie definiu-

jącym zawód  

 Środki ochrony osobistej dostosowuje się zgodnie z wymaganiami specyfiki wykonywa-

nej pracy i przepisami BHP 

 

 


