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Nowa Sarzyna, 22-02-2017r. 
 

 
Stanowisko ORW-ELS  Sp. z o.o. – polskiego producenta piorunochronów 

GROMOSTAR dotycząca prawnych aspektów stosowania systemu ochrony 
odgromowej typu PDA 1  

 
Stosowany przez ORW-ELS system ochrony odgromowej typu PDA jest 

nowoczesnym rozwiązaniem technologicznym wykorzystującym produkty przebadane 
zgodnie z wymaganiami aktualnych norm dotyczących ochrony odgromowej. Zgodność 
produkowanych przez ORW-ELS piorunochronów z normami NF C 17-102: 2011 oraz PN-
EN 62561-1:2012 została potwierdzona w certyfikacie Instytutu Energetyki IEn nr 2/2016. 

System ochrony odgromowej typu PDA działa na innej zasadzie i wykorzystuje inne 
technologie, niż tradycyjne urządzenia piorunochronne oparte na klasycznej instalacji 
Franklina stosowanej od ponad 250 lat, a więc jego projektowanie i wykonywanie opiera 
się na odmiennych zasadach. 
Skutkiem stosowania przez ORW-ELS nowoczesnych technologii są pojawiające się u 
części środowiska związanego z przemysłem budowlanym wątpliwości związane ze 
zgodnością tych rozwiązań z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz innymi 
przepisami prawa. Świadomości prawnej w tym zakresie nie ułatwiają także 
wprowadzające w błąd informacje (promowane przez niektóre negatywnie nastawione 
organizacje), wskazujące na nielegalność stosowanych technologii ze względu na 
niespełnianie przez nie wymagań zawartych w Polskich Normach dot. ochrony 
odgromowej obiektów budowlanych. 

W celu wyjaśnienia wszelkich kontrowersji w tym zakresie, informujemy, że 
przeprowadzone analizy obowiązujących przepisów prawa, wyroków sądowych, a także 
poglądów Polskiego Komitetu Normalizacyjnego prowadzą do jednoznacznego wniosku, 
że w aktualnie obowiązującym stanie prawnym nie istnieje w Polsce obowiązek 
stosowania Polskich Norm, które nie mają charakteru norm prawa powszechnie 
obowiązującego i mają dobrowolny charakter. Taka konstatacja wynika zarówno z 
zamkniętego systemu źródeł prawa wyrażonego w Konstytucji RP, jak konstytucyjnych 
standardów dotyczących ogłaszania aktów normatywnych. Wdrożenie Polskich Norm do 
przepisów powszechnie obowiązujących i tym samym nadanie im obligatoryjnego 
charakteru jest możliwe tylko i wyłącznie w drodze ustawowej i to w dodatku po pełnym 
„przytoczeniu” pełnej treści danej Polskiej Normy i jej ogłoszeniu. Przywołanie samego 
oznaczenia Polskiej Normy, zwłaszcza w akcie normatywnym niższego rzędu niż ustawa 
(takim jak rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), nie 
spełnia tych kryteriów i tym samym utrzymuje zasadę dobrowolności stosowania Polskich 
Norm wyrażoną w Ustawie o normalizacji. 
                                            
1  Technika ochrony odgromowej w oparciu o piorunochrony, w których zastosowano układ wspomagający 
powstawanie lidera (skrót francuski PDA:  paratonnerre à dispositif d'amorçage). W literaturze fachowej 
używa się też zamiennie skrótu PWE - piorunochron z układem wspomagania elektromagnetycznego 
wczesnej emisji lidera.  
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Przywoływana w niniejszej opinii Ustawa o normalizacji jest najważniejszym aktem 
prawnym regulującym zagadnienie normalizacji w Polsce, w tym tworzenia i stosowania 
Polskich Norm oraz działalności Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Zgodnie ze 
stanowiskiem Prezesa PKN oraz ugruntowanym orzecznictwem sądów administracyjnych, 
Polskie Normy nie mają charakteru normy prawnej prawa powszechnie obowiązującego, 
ich stosowanie ma charakter dobrowolny, a niezastosowanie się do wyrażonej w nich 
dyspozycji nie powoduje stanu naruszenia prawa i możliwości stosowania sankcji o 
charakterze publicznoprawnym.  

Ponadto działania polegające na odmowie dopuszczenia do obrotu w Polsce 
jakiegokolwiek towaru, czy technologii które zostały uznane za legalne i zostały 
dopuszczone do obrotu w innym państwie członkowskim UE uzyskując w tym państwie 
wymagane prawem pozwolenia lub certyfikaty stwarza znaczne ryzyko uznania takiej 
praktyki jako środka mającego skutek równoważny do ograniczeń ilościowych i tym 
samym może być uznane za naruszenie zasady swobodnego przepływu towarów, 
obowiązującej w prawie Unii Europejskiej. 

Warto podkreślić, że odmowa udzielenia wymaganych prawem pozwoleń, 
odrzucenie oferty lub nie udzielenie zamówienia w postępowaniu przetargowym, a także 
każda inna forma odmowy dopuszczenia systemu ochrony odgromowej typu PDA  do 
obrotu oparta na zarzucie niezgodności stosowanej metody z przepisami Rozporządzenia 
MI może zostać uznana za niezgodną z prawem i prowadzić do odpowiedzialności 
odszkodowawczej. 

Podsumowując należy stwierdzić, że system ochrony odgromowej typu PWE, nawet 
w sytuacji niezgodności stosowanych rozwiązań z normami technicznymi zawartymi w 
Polskich Normach przywołanych w Rozporządzeniu MI, może być stosowany legalnie i 
bez naruszenia jakichkolwiek przepisów prawa powszechnie obowiązującego.  

Należy również podkreślić, że system ochrony odgromowej typu PDA jest od wielu 
lat skutecznie stosowany w Polsce i wielu krajach Unii Europejskiej i poza nią, a jego 
legalność i skuteczność nie zostały dotychczas zakwestionowane przez żadne uprawnione 
do tego organy lub instytucje. 

 
 
 
       Z poważaniem 
       PREZES ZARZĄDU ORW-ELS Sp. z o.o. 
       dr inż. Eugeniusz SMYCZ 
 
 
 
 
Załączniki:  
 

1. Stanowisko Prezesa PKN w sprawie dobrowolności stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony 
odgromowej obiektów budowlanych z dnia 10 grudnia 2015 r.; 

2. Stanowisko PKN w sprawie stosowania Polskich Norm z dnia 28 października 2010 r.; 
3. Opinia prawna przygotowana przez zespół prawników dot. legalności stosowania ochrony 

odgromowej typu PWE w oparciu o obowiązujące przepisy prawne z dnia 24 listopada 2015 r.; 
4. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 grudnia 2015 r., sygn. I GSK 1303/15. 


