
OCHRONA ODGROMOWA  

I PRZEPIĘCIOWA   
 

 

Normy dotyczące zagadnień ochrony odgromowej 
 

Andrzej Sowa  
 

Zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego 
urządzenia piorunochronne LPS (ang. Light-
ning Protection Sytsem) na obiektach budow-
lanych powinny być wykonane zgodnie z za-
leceniami Polskich Norm. Takie wymagania 
zawarto w Rozporządzeniach Ministra Infra-
struktury (Rozporządzenie z dnia 7.04. 2004 
r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytu-
owanie - Dz. U. Nr 109, poz.1156, oraz dnia 
12 marca 2009 r.), w których stwierdzono, że: 

• Budynek należy wyposażyć w instalację 
chroniącą od wyładowań atmosferycz-
nych. Obowiązek ten odnosi się do budyn-
ków wyszczególnionych w Polskich Nor-
mach dotyczących ochrony odgromowej 
obiektów budowlanych (§ 53, pkt. 2). 

• Instalacja piorunochronna, o której mo-
wa w § 53, pkt. 2 powinna być wykonana 
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 
dotyczących ochrony odgromowej obiek-
tów budowlanych (§ 184).  

W Prawie Budowlanym zestawiono wykaz 
norm, na które są powołania.  

Obecnie normy serii PN-EN 62305 zastępują 
dotychczasowe normy dotyczące ochrony od-
gromowej obiektów budowlanych, które były 
w wykazie Polski Norm w rozporządzeniu w 
sprawie warunków technicznych, jakim po-
winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 10 grudnia 2010 zmieniające rozporzą-
dzenie w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 
1597). 

Należy również zauważyć, że obiekt budow-
lany wraz ze związanymi z nim urządzeniami 
budowlanymi należy „projektować i budować 

w sposób określony w przepisach oraz zgod-
nie z zasadami wiedzy technicznej”.  

Zestawienie podstawowych norm zawierają-
cych wiedze z dziedziny ochrony odgromo-
wej zestawiono w tabeli 1.  
Przystępując do projektowania kompleksowej 
ochrony odgromowej nowoczesnego obiektu 
budowlanego należy posiadać podstawowe 
zasób wiedzy technicznej w następujących 
dziedzinach:  

• ochrony odgromowej obiektów budowla-
nych, 

• ochrony przed piorunowym impulsem 
elektromagnetycznym, 

• ograniczania przepięć w instalacji elek-
trycznej w obiekcie budowlanym, 

• ograniczania przepięć w systemach przesy-
łu sygnałów, 

• wyrównywania potencjałów wewnątrz 
obiektów budowlanych, 

• badań i doboru urządzeń ograniczających 
przepięcia w instalacji elektrycznej oraz w 
liniach przesyłu sygnałów, 

• badań odporności urządzeń systemów na 
działanie napięć i prądów udarowych oraz 
dopuszczalnych poziomów odporności 
udarowej przyłączy zasilania i sygnało-
wych urządzeń chronionych systemów, 

• badań odporności urządzeń oraz systemów 
elektronicznych na działanie impulsowego 
pola magnetycznego, 

• koordynacji układania przewodów wszel-
kiego rodzaju instalacji wewnątrz obiek-
tów budowlanych, 

• doboru materiałów stosowanych do budo-
wy urządzeń piorunochronnych.  

 

 



Tabela 1. Zestawienie norm zawierających podstawową wiedzę techniczną z dziedziny ochrony od-
gromowej obiektów budowlanych oraz ograniczania napięć i prądów udarowych wywo-
łanych przez wyładowania piorunowe  

Zakres tematyczny  Zestawienie norm 

 
Kompleksowa ochro-
na odgromowa 
obiektów budowla-
nych 

PN-EN 62305-1:2008, Ochrona odgromowa - Cz ęść 1: Zasady ogólne.  

PN-EN 62305-2:2008,, Ochrona odgromowa - Cz ęść 2: Zarządzanie ry-
zykiem.  

PN-EN 62305-2:2009, Ochrona odgromowa - Cz ęść 3: Uszkodzenia fi-
zyczne obiektów i zagro żenie życia.  

PN-EN 62305-4:2009, Ochrona odgromowa - Cz ęść 4: Urządzenia elek-
tryczne i elektroniczne w obiektach.  

 
 
 
 

 
Ochrony odgromowej  
i ograniczania prze-
pięć w typowych sys-
temach telekomuni-
kacyjnych 

ITU-T Recommendation K.39.(10/96), Risk assessment of damages to 
telecommunication sites due to lightning discharge. 

ITU-T Recommendation K.40. (10/96), Series K: Protection against inter-
ference. Protection against LEMP in telecommunications centers. 

ITU-T Recommendation K.47. (12/2000), Series K: Protection against in-
terference. Protection of telecommunication lines using metallic conductors 
against direct lightning discharges. 

ITU-T Recommendation K.56. (07/2003), Series K: Protection against in-
terference. Protection of radio base station against lightning discharge. 

ITU-T Recommendation K.67. (02/2006), Series K: Protection against in-
terference. Protection against interference. Expected surges on telecom-
munication and signaling networks due to lightning. 

ITU-T Recommendation K.72. (04/2008), Series K: Protection against in-
terference. Protection of telecommunication lines using metallic conductors 
against lightning: Risk management. 

 

 
 
 
Elementy instalacji 
piorunochronnej 

PN-EN 50164-1:2009, Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS) - 
Część 1: Wymagania stawiane elementom połączeniowym 

PN-EN 50164-2:2009, Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC) - 
Część 2: Wymagania dotyczące przewodów i uziomów 

PN-EN 50164-3:2007, Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC) - 
Część 3: Wymagania dotyczące iskierników izolacyjnych (oryg) 

PN-EN 50164-4:2009, Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC) - 
Część 4: Wymagania dotyczące elementów mocujących przewody (oryg.) 

PN-EN 50164-5:2009, Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC) - 
Część 5: Wymagania dotyczące uziomowych studzienek kontrolnych i ich 
uszczelnień (oryg.) 

PN-EN 50164-6:2009, Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC) - 
Część 6: Wymagania dotyczące liczników udarów piorunowych (oryg.) 

PN-EN 50164-7:2009, Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC) - 
Część 7: Wymagania dotyczące środków polepszających uziemienie 
(oryg) 

Podstawowe informacje o zakresie norm serii PN-EN 62305 oraz wykazy norm, które one zastępują zestawio-
no w tabeli 2.  



 

Tabela 2. Zakres tematyczny oraz zestawienia norm zastępowanych przez normy serii PN-EN 
62305  
Zakres tematyczny Normy zastępowane 

PN-EN 62305-1, Ochrona odgromowa - Cz ęść 1: Wymagania ogólne  
 
Ochrona odgromowa obiektów budowla-
nych włącznie z ich zawartością (osobami 
oraz instalacjami) oraz urządzeń usługo-
wych przyłączonych do obiektu. Zalece-
nia norm nie obejmują: 
• urządzeń kolejowych, 
• pojazdów, okrętów, samolotów, insta-

lacji przybrzeżnych,  
• wysokociśnieniowych rurociągów pod-

ziemnych, 
• rurociągów oraz linii energetycznych i 

telekomunikacyjnych nie przyłączo-
nych do obiektu. 

PN-IEC 61024-1:2001,  Ochrona odgromowa obiektów budowla-
nych. Zasady ogólne. 

PN-IEC 61024-1-1:2001, Ochrona odgromowa obiek-
tów budowanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów 
ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 
PN-IEC 61312-1:2001, Ochrona przed piorunowym im-
pulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne. 
PN-EN 61663-2:2002 (oryg.), Ochrona odgromowa - Linie teleko-
munikacyjne - Część 2: Linie wykonane przewodami metalowymi.  

IEC 61662:1995 + IEC 61662/A1:1996, Assessment of risk of dam-
age due to lightning + Annex C: Structures containing electronic sys-
tems. 

IEC 61819:2000, Test parameters simulating the effects of lightning 
on LPS components. 

PN-EN 62305-2, Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem 

Oszacowanie ryzyka powodowanego 
przez piorunowe wyładowania doziemne 
w obiektach budowlanych i urządzeniach 
usługowych. Wybór poziomów ochrony 
dla urządzenia piorunochronnego. 

IEC 61662:1995+IEC 61662/A1:1996, Assessments of risk of dam-
ages due to lightning +Annex C: Structures containing electronic sys-
tems.  

PN-EN 62305-3, Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów budowlanych  
i zagrożenie życia. 

Wymagania dotyczące ochrony obiektów 
przed szkodami fizycznymi za pomocą 
LPS i ochrony istot żywych przed poraże-
niem napięciami dotykowymi i krokowymi 
w pobliżu urządzenia piorunochronnego. 
Projektowanie, wykonanie, sprawdzanie i 
utrzymanie LPS w obiektach dowolnej 
wysokości. 
Ustalenie środków ochrony istot żywych 
przed porażeniem napięciami dotykowymi 
i krokowymi. 

 
PN-IEC 61024-1:2001, Ochrona odgromowa obiektów budowla-
nych. Zasady ogólne. 

PN-IEC 61024-1:2001/Ap1 grudzień 2002, Ochrona 
odgromowa obiektów budowanych. Część 1. Zasady 
ogólne. 
PN-IEC 61024-1-2:2002,Ochrona odgromowa obiektów budowla-
nych. Zasady ogólne. Przewodnik B – Projektowanie, montaż, kon-
serwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych. 

PN-EN 62305-4, Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne  
w obiektach budowlanych 

Projektowanie, wykonanie, utrzymanie, 
sprawdzanie i testowanie systemu środ-
ków ochrony przed oddziaływaniem 
LEMP na urządzenia elektryczne i elek-
troniczne wewnątrz obiektu, w celu re-
dukcji ryzyka trwałych szkód pod wpły-
wem piorunowych impulsów elektroma-
gnetycznych. 

 

 

PN-IEC 61312-1:2001, Ochrona przed piorunowym impulsem elek-
tromagnetycznym. Zasady ogólne. 

PN-IEC/TS 61312-2:2002, Ochrona przed piorunowym impulsem 
elektromagnetycznym (LEMP). Część 2. Ekranowanie obiektów, 
połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia. 

PN-IEC/TS 61312-3:2003, Ochrona przed piorunowym impulsem 
elektromagnetycznym. Część 3. Wymagania urządzeń do ograni-
czania przepięć (SPD). 

IEC 61312-4:Ed.1, 2005, Protection against lightning electromagnetic 
impulse. Part 4: Protection of equipment in existing structures. 

IEC 61312-5:2002, Protection against lightning electromagnetic 
impulse. Part 5. Guide.  

 

 



 

Tak szeroki zakres wymaganej wiedzy powo-
dował, że w normie PN-EN 62305-3 stwier-
dzono, że: 

„Urządzenie piorunochronne (LPS) powinno 
być projektowane i wykonywane przez pro-
jektantów i wykonawców urządzeń pioruno-
chronnych” (pkt. E4.1). 
„Projektant i wykonawca urządzenia pioru-
nochronnego powinien posiadać umiejętność 
oceny zarówno elektrycznych, jak i mecha-
nicznych skutków wyładowania piorunowego 
i powinien znać dobrze ogólne zasady kom-
patybilności elektromagnetycznej (EMC)” 
(pkt. E4.1).  
„Wykonawca ochrony odgromowej powinien 
być wyszkolony w dziedzinie prawidłowego 
wykonawstwa elementów urządzenia pioru-
nochronnego, zgodnie z wymaganiami ni-
niejszej normy oraz krajowych przepisów re-
gulujących roboty budowlane i budownic-
two” (pkt. E4.1). 
Należy również zwrócić uwagę na koniecz-
ność prowadzenia przez osoby projektujące 
urządzenie piorunochronne koordynacji prac 
wszystkich osób, których działania są np. 
związane z projektowaniem innych instalacji i 
mogą wymagać dodatkowych zaleceń zwią-
zanych z ochroną odgromową.  

Takie kompleksowe działania powinny być 
prowadzone podczas projektowania, realizacji 
obiektu i odbioru obiektu oraz obejmują okre-
ślenie zakresu badań okresowych i oględzin. 
Oczywiście podstawowym źródłem wiedzy 
dla projektanta i wykonawcy urządzeń pioru-
nochronnych są normy i od „wyspecjalizowa-
nego projektanta i wykonawcy wymaga się 
gruntownej znajomości stosownych norm” 
oraz kilkuletniej praktyki w dziedzinie ochro-
ny odgromowej. 

 Etapy postępowania przy projektowaniu 
urządzenia piorunochronnego 

Zapewnienie pewnej i skutecznej ochrony 
odgromowej wymaga podjęcia wieloetapo-
wych działań, które powinny być realizowane 
przez specjalistę. Wśród podstawowych eta-
pów postępowania należy wymienić następu-
jące: 

• zebranie podstawowych informacji doty-
czących przeznaczenia, konstrukcji i loka-
lizacji obiektu,   

• sklasyfikowanie obiektu, ustalenie koniecz-
ności stosowania ochrony i określenie wła-
ściwego poziomu ochrony (ocena na pod-
stawie wskaźnika zagrożenia piorunowego 
lub ryzyka szkód piorunowych - współ-
działaniu eksperta ochrony odgromowej z 
inwestorem lub właścicielem obiektu), 

• opracowanie planu ochrony odgromowej ( w 
przypadku przyjęcie strefowej koncepcji 
ochrony dokładne określenie właściwości 
poszczególnych stref i stosowanych środ-
ków ochrony),  

• wykonanie projektu ochrony odgromowej, 
(podstawowe i szczegółowe rysunki tech-
niczne, opisy przewidywanych środków 
ochrony, harmonogramy realizacji po-
szczególnych etapów prac, 

• wykonanie urządzenia piorunochronnego 
(nadzór techniczny), dokumentację oraz 
badania odbiorcze (potwierdzenie prawi-
dłowości wykonania ochrony). 

Realizacja powyższych etapów wymaga 
współpracy i skoordynowanego działania 
wszystkich zainteresowanych stron w fazie 
projektowania, budowy oraz badania urzą-
dzeń piorunochronnych i powinna obejmować 
w szczególności: 

• konsultacje we wszystkich fazach budowy 
obiektu,  

• ustalenie zakresów odpowiedzialności stron 
za zaistniałe podczas budowy nieprawidłowo-
ści, 

• przestrzeganie procedur odbioru urządzenia, 

• przestrzeganie procedur użytkowania i ewen-
tualnej przebudowy obiektu. 

Uzgodnienia i konsultacje powinny być prowa-
dzone z architektem, z zakładami użyteczności 
publicznej, ze służbami pożarnictwa i bezpie-
czeństwa, z instalatorami urządzeń elektronicz-
nych i anten oraz z wykonawcami prac budow-
lanych oraz instalacyjnych 
 
 
 
 

 


