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Nowa Sarzyna, 12.07.2012 r. 

 
Podstawy prawne stosowania piorunochronów z wczesn ą 

emisj ą lidera GROMOSTAR ® w Polsce i w Europie 
 

 Technika ochrony odgromowej obiektów oraz stref otwartych w oparciu o zwody  
z wczesną emisją lidera w pierwszej kolejności została spopularyzowana we Francji. Tam 
teŜ powstała opracowana, wydana i zatwierdzona przez Francuski Komitet Normalizacyjny 
norma NF C17-102 zawierająca zasady wiedzy technicznej dotyczącej tej techniki ochrony 
odgromowej. W europejskim systemie prawnym, którego integralną częścią jest Polska, 
istnieją dwa równoległe systemy prawne: prawo wspólnotowe (pierwotne i wtórne) oraz 
prawo krajowe państw członkowskich (które ma być zgodne z prawem wspólnotowym). 
 
1.1. Prawo europejskie 
 Dopuszczenie do stosowania piorunochronów z wczesną emisją lidera w Polsce 
następuje w zgodzie z postanowieniami powszechnie obowi ązujących przepisów  
wspólnotowych . 
Na terenie UE panuje zasada swobody przepływu towarów, która jest określona w art. 28-
30 Traktatu ustanawiającego Wspólnoty Europejskie. Ponadto przepisy te zostały 
uszczegółowione poprzez orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w 
postaci zasady wzajemnego uznawania - ,,KaŜdy towar, który znajduje si ę legalnie na  
rynku pa ństwa członkowskiego musi mie ć dost ęp do wszystkich pa ństw  
członkowskich’’. –  Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 
1979 r. w sprawie 120/78 - Cassis de Dijon - Rewe-Zentrale AG  
v Bundesmonopolverwaltung fur Brantwein (Niemcy). 
W kontekście swobody przepływu towarów wartą odnotowania jest równieŜ zasada 
wzajemnego uznawania produktów nie podlegającym środkom harmonizującym na 
szczeblu wspólnoty (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 764/2008 
z dnia 9 lipca 2008 r.): ,,Zgodnie z t ą zasadą państwo członkowskie nie mo Ŝe zakazać 
sprzeda Ŝy na swoim terytorium produktów, które zostały wpro wadzone legalnie do 
obrotu w innym pa ństwie członkowskim, nawet je śli te produkty zostały wytworzone 
zgodnie z przepisami technicznymi innymi ni Ŝ przepisy, które dotycz ą produktów 
krajowych.’’ 
Mając te regulacje na uwadze, piorunochron z wczesną emisją lidera GROMOSTAR 
będąc poprawnie wprowadzony do obrotu we Francji (m.in. na podstawie 
międzynarodowego certyfikatu Qualifoudre INERIS nr 082396093045 ), powinien być 
stosowany do ochrony odgromowej budynków i stref otwartych bez przeszkód w kaŜdym 
innym państwie członkowskim, w tym w Polsce. 
 
1.2. Ogólne przepisy prawa budowlanego 
 Piorunochron GROMOSTAR jest w zgodzie równieŜ z krajowymi regulacjami: 
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t. jedn.: Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 
1118 z pózn. zm.) 
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- ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno ści (t.jedn.: Dz. U. 2004 r. 
Nr 204 poz. 2087 z pózn. zm.) 
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowl anych (Dz. U. 2004 r. Nr 92 
poz. 881 z pózn. zm), zgodnie z którymi istnieje obowiązek spełniania zasadniczych 
wymaga ń dla obiektów  oraz zwi ązanych z nimi urz ądzeń. Określa je art. 5 ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane. Obiekty budowlane i związane z nimi urządzenia 
(jak instalacja piorunochronna) powinny być projektowane i budowane w sposób  
okre ślony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, or az zgodnie z zasadami  
wiedzy technicznej , zapewniając spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 
a) bezpieczeństwa konstrukcji, 
b) bezpieczeństwa poŜarowego, 
c) bezpieczeństwa uŜytkowania, 
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
e) ochrony przed hałasem i drganiami, 
f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji uŜytkowania 
energii. 
Art. 12 ust. 1 p. 6 ustawy Prawo Budowlane mówi, iŜ  „osoby wykonujące samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie są odpowiedzialne za wykonywanie tych funkcji 
zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz za naleŜytą staranność w 
wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość”. Normę francuską 
NF C17-102, która określa promienie ochrony dla piorunochronu GROMOSTAR, naleŜy 
traktować jako zasady wiedzy technicznej , które są wystarczającą podstawą do 
projektowania zgodnie z prawem, zapewniając spełnienie wymagań zasadniczych. 
Właściwości uŜytkowe głowicy GROMOSTAR pozwalające na ich stosowanie zgodnie  
z przeznaczeniem w układach ochrony odgromowej obiektów poświadczył Instytut 
Energetyki (Poświadczenie nr 014/2005). Ponadto piorunochron GROMOSTAR jako 
urządzenie piorunochronne jest oznakowany znakiem CE, co oznacza, Ŝe spełnia 
wymagania normy zharmonizowanej PN EN 50164 (Elementy urządzenia 
piorunochronnego) i moŜe być stosowany w budownictwie. 
 
 

1.3. Warunki techniczne dotycz ące budynków i ustawa o normalizacji – 
zasada dobrowolno ści stosowania Polskich Norm 
 Bezpośrednio o ochronie odgromowej mówi umiejscowione najniŜej w hierarchii 
źródeł prawa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 
2002 nr 75 poz. 690): §53, pkt. 2: „Budynek naleŜy wyposaŜyć w instalację chroniącą od 
wyładowań atmosferycznych. Obowiązek ten odnosi się do budynków wyszczególnionych 
w Polskiej Normie dotyczącej ochrony odgromowej obiektów budowlanych”. §184, pkt. 3: 
Instalacja piorunochronna, o której mowa w § 53 ust. 2 , powinna być wykonana zgodnie z 
Polską Normą dotyczącą ochrony odgromowej obiektów budowlanych". 
Definicję legalną instalacji piorunochronnej określa Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych 
uŜytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. 1999 nr 74 poz. 836 z pózn. zm.), zgodnie z 
którym jest to: „zespół elementów konstrukcyjnych budynku i elementów zainstalowanych 
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na budynku, odpowiednio połączonych, wykorzystywanych do ochrony odgromowej”. 
PoniewaŜ Polska Norma nie obejmuje zakresem techniki ochrony odgromowej przy uŜyciu 
głowic z wczesną emisją lidera, korzysta się z zasady dobrowolno ści stosowania  
Polskich Norm określonej w ust. 3 artykułu 5 ustawy z dnia 12 wrze śnia 2002 roku o  
normalizacji. Jest to zasada naczelna, którą, zgodnie ze stanowiskiem Polskiego 
Komitetu Normalizacyjnego z dnia 28 listopada 2010 r., uchylić moŜe jedynie wyraźne 
wskazanie w innej ustawie a nie w rozporządzeniu ministra. Taką wykładnię przepisów 
zgodnie potwierdzają uznane organizacje międzynarodowe i krajowe. Zgodnie z 
Ekspertyzą Ośrodka Rzeczoznawstwa toruńskiego Oddziału Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich „mimo, Ŝe Norma Polska nie obejmuje swoim zakresem ochrony 
odgromowej przy uŜyciu głowic z wczesną emisją lidera, stosowanie niniejszej techniki 
jako ochrony odgromowej, do czasu ukazania się normy europejskiej, powinno opierać się 
na zharmonizowanej z EN 62305 normie francuskiej NF C17-102”. 
Według oficjalnego stanowiska Europejskiego Komitetu ds. Elektrotechniki CENELEC 
w sprawie norm dotyczących ochrony odgromowej: 
- nie ma sprzeczności pomiędzy normami dotyczącymi piorunochronów z wczesną emisją 
lidera a serią norm EN 62305, 
- normy dotyczące piorunochronów z wczesną emisją lidera są obowi ązujące i to  
w zgodzie z przepisami wewnętrznymi CENELEC, 
- nowe wydania norm dotyczących piorunochronów z wczesną emisją lidera (norma 
francuska wyd. 2011) spełniaj ą zasadnicze wymagania konieczne do wprowadzania 
tych systemów na rynek. 
 
Bior ąc pod uwag ę analizę przepisów prawa, stanowiska organów normalizacyjny ch 
i kompetentnych organizacji oraz rozwój w ochronie odgromowej, nale Ŝy stwierdzi ć, 
Ŝe nie ma przeszkód w produkowaniu, projektowaniu, i nstalowaniu i konserwacji 
piorunochronów z wczesn ą emisj ą lidera GROMOSTAR w Polsce i Unii Europejskiej 
na podstawie normy NF C17-102 oraz PN EN 50164 i PN  EN 62305. 
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