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POLSKI  KOMITET  OCHRONY  ODGROMOWEJ 
Stowarzyszenie Elektryków Polskich 

 
ul. Świętokrzyska 14 A, 00-950 Warszawa, tel. 0-22-556 43 09,  

 http://www.pkoo-sep.org.pl/ 
 
 

                                                                                              Rzeszów, dnia 22.10.2012 r. 
 
 

Stanowisko Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP 
w sprawie stosowania Polskich Norm  

dotyczących ochrony odgromowej obiektów budowlanych, 
 
 
 Polski Komitet Ochrony Odgromowej (PKOO) działający od marca 1958 r. w ramach 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich stanowczo i konsekwentnie podtrzymuje konieczność 
projektowania i wykonywania ochrony odgromowej obiektów budowlanych zgodnie                      
z wymaganiami aktualnych Polskich Norm, które są identyczne z normami europejskimi (EN) 
oraz międzynarodowymi (IEC).  
  
Stanowisko powyższe PKOO uzasadnia następującymi okolicznościami: 
 

1) Polskie Normy serii PN-EN 62305 dotyczące ochrony odgromowej obiektów 
budowlanych są wynikiem prac Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (TC 81 
IEC) oraz Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego w zakresie Elektrotechniki (TC 81X 
CENELEC), w których biorą udział wybitni eksperci z całego świata w tym również 
eksperci będący członkami PKOO, delegowani do tych prac przez Polski Komitet 
Normalizacyjny; 

2) Polskie Normy serii PN-EN 62305 stały się obowiązkowe, gdyż zostały enumeratywnie 
powołane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku          
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690, załącznik 1 do cyt. rozporządzenia, ostatnia zmiana   
z dnia 10 grudnia 2010 r., Dz. U. nr 239, poz. 1597); 

3) Nie ma żadnego uzasadnienia dla stosowania w Polsce innych wymagań dotyczących 
ochrony odgromowej budynków, niż tych zawartych w serii PN-EN 62305,                         
a w szczególności powoływanie się na francuski dokument opracowany przez 
producentów tzw. „aktywnych” urządzeń ochrony odgromowej, nazywany normą 
francuską NF C 17-102. W dokumencie tym zawarte jest szereg sprzeczności w stosunku 
do wymagań zamieszczonych w serii norm PN-EN 62305, a zwłaszcza dotyczących zasad 
wymiarowania stref ochronnych dla obiektów budowlanych; 

4) Polski Komitet Ochrony Odgromowej podziela stanowisko międzynarodowych gremiów 
naukowych, wypracowane głównie przez ekspertów skupionych przy uznanej 
Międzynarodowej Konferencji Ochrony Odgromowej (International Conference on 
Lightning Protection – www.iclp-centre.org), iż tzw. zwody odgromowe pionowe              
z wczesną emisją strimera (ang. ESE – Early Streamer Emission), nazywane powszechnie 
„zwodami aktywnymi” nie zwiększają skuteczności ochrony odgromowej w stosunku do 
określanej w serii norm PN-EN 62305. Jeśli projektanci lub wykonawcy ochrony 
odgromowej uznają za właściwe stosować tzw. „zwody aktywne”, to należy je instalować 
w sposób zgodny z Polskimi Normami, tak jak przewidziano to dla klasycznych zwodów 
pionowych, zwanych także zwodami Franklina; 
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5) Polski Komitet Ochrony Odgromowej wyraża swoje  głębokie zaniepokojenie częstymi 
przypadkami instalowania w Polsce tzw. „zwodów aktywnych” w sposób niezgodny          
z wymaganiami serii norm PN-EN 62305 (lub norm wcześniej powoływanych                    
w ww. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury). Jest to karygodnym łamaniem 
przepisów prawnych w zakresie ochrony odgromowej. Stan taki jest niestety 
akceptowany w sposób świadomy lub nieświadomy (np. wynikający z braku wiedzy 
technicznej oraz wymagań normatywnych w zakresie ochrony odgromowej) przez 
struktury nadzoru budowlanego, niektórych projektantów i wykonawców urządzeń 
piorunochronnych lub właścicieli budynków, często dezinformowanych w tym zakresie 
przez producentów lub dystrybutorów tzw. „zwodów aktywnych”. 

 

 Niniejsze oświadczenie PKOO SEP podkreśla konieczność stosowania Polskich Norm         
w zakresie ochrony odgromowej, jak również jest kolejną próbą zwrócenia uwagi środowiska 
elektryków, służb budowlanych i wszystkich instytucji zainteresowanych skuteczną ochroną 
odgromową na lekceważenie przepisów oraz wymagań ww. Polskich Norm oraz niestety często 
świadome stosowanie nieuczciwych praktyk w zakresie ochrony odgromowej budynków.  

 
  

                               Z poważaniem 

                                                                                                                               
                                                             Za PKOO 
                               Dr hab. inż. Grzegorz Masłowski,  prof.  PRz             

 


