
 

 

 

 

Podczas Targów Elektrotechnika 2022 w Warszawie w dniach 26 i 27 stycznia 2022 r. odbyło się szkolenie pod 
patronatem PKOO SEP, zorganizowane przy współpracy z agencją SOMA - organizatorem Targów, pod nazwą: 
 

Skuteczna instalacja odgromowa – kompendium wiedzy dla projektanta, inspektora nadzoru i osób 
odpowiedzialnych za zabezpieczenie różnego rodzaju budynków i ich wyposażenia 

 
Program szkolenia 

  

Sesja I - Budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne – 26 stycznia 2022 r. 

 

•  Zasady i wymagania dla instalacji odgromowej dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych 
i wielorodzinnych –dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz, wiceprzewodniczący PKOO SEP  
i dr inż. Marek Łoboda, przewodniczący PKOO SEP. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz załącznik E.5.4.3.2 w normie 62305-3, jako wytyczne 
projektowania układu uziomów instalacji odgromowej – mgr Robert Marciniak, prezentacja przygotowana 
przez firmę CBM Technology,  

• Skuteczna ochrona odgromowa budynku wyposażonego w instalację fotowoltaiczną – dr inż. Tomasz 
Maksimowicz, prezentacja przygotowana przez firmę RST, 

• Oszacowanie ryzyka, dobór odpowiednich środków jego redukcji – prof. Zdobysław Flisowski, honorowy 
przewodniczący PKOO SEP, 

• Projektowanie ochrony odgromowej instalacji fotowoltaicznych za pomocą programu Elko -Bis CAD 3.0 – 
Tadeusz Masłowski, prezentacja przygotowana przez firmę ELKO-BIS, 

• Jak prawidłowo dobrać środki ochrony, kontrola instalacji, studium przypadku.  
Dyskusja z udziałem członków PKOO SEP ilustrowana prezentacjami, dotyczącymi: 
-  wymiarowania stref ochrony odgromowe j – mgr inż. Tadeusz Masłowski, członek prezydium PKOO SEP, 
-  instalowania ograniczników przepięć – SPD, dr inż. Tomasz Maksimowicz, członek PKOO SEP. 

  
Sesja II - Linie zasilające SN i nn, budynki przemysłowe, obiekty użyteczności publicznej, budynki biurowe 
z uwzględnieniem infrastruktury teletechnicznej – 27 stycznia 2022 r. 

 

• Wymagania dla ochrony odgromowej linii SN i nn oraz budynków przemysłowych i użyteczności publicznej 
– dr inż. M. Łoboda, przewodniczący PKOO SEP, 

• Systemowa ochrona odgromowa obiektów budowlanych za pomocą nowej generacji masztów – Andrzej 
Hałabuda, prezentacja przygotowana przez firmę ELKO-BIS, 

• Koordynacja instalacji odgromowej i przeciwprzepięciowej; przykłady doboru ochrony 
przeciwprzepięciowej w obiektach o różnym charakterze w tym serwerowni – dr inż. Tomasz 
Maksimowicz, członek PKOO SEP, 

• Panel dyskusyjny z udziałem obecnych ekspertów Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP. 
 
 
W szkoleniu wzięło udział kilkudziesięciu uczestników. 
 
 
 



 
 

 
 
 

W czasie Targów Polski Komitet Ochrony Odgromowej SEP miał do dyspozycji stoisko informacyjne, na którym 
były prezentowane w formie plakatów: 
- informacje ogólne o PKOO SEP, 
- program szkolenia realizowanego przez PKOO w czasie Targów Elektrotechnika 2022, 
- wykaz norm dotyczących ochrony odgromowej. 
 

 
 

Dla osób odwiedzających stoisko PKOO podczas Targów były przygotowane ulotki zawierające informacje o:  
- stanowisku PKOO dotyczącym braku zwiększonej skuteczności ochrony odgromowej tzw. „zwodów aktywnych”,  
- stanowisku PKOO dotyczącym używania telefonów komórkowych w czasie burzy, 
- historii i zakresie działalności PKOO SEP. 
 
Plakaty, ulotki a także informacje w postaci prezentacji filmowej na monitorze, w który wyposażono stoisko, 
zostały opracowane przez kol. Tomasza Maksimowicza i sfinansowane przez firmę CBM Technology. 



 
 

 

 


