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Podstawowym zadaniem urządzenia piorunochronnego jest przejęcie i odprowadzenie do ziemi 
prądu piorunowego w sposób bezpieczny dla ludzi oraz eliminujący możliwość uszkodzenia 
chronionego obiektu budowlanego oraz urządzeń w nim zainstalowanych. W chwili obecnej 
wprowadzane są cztery nowe normy dotyczące ochrony odgromowej serii PN-EN 62305, w których 
szczególną uwagę zwrócono na: 

• ocenę zagrożenia piorunowego i określanie poziomu ochrony obiektu, 

• odpowiedni dobór materiałów stosowanych do budowy urządzeń piorunochronnych, 

• ochronę urządzeń przed bezpośrednim oddziaływaniem prądów piorunowych oraz przed 
przepięciami atmosferycznymi występującymi w instalacji elektrycznej oraz w liniach 
przesyłu sygnałów, 

• ekranowanie przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym, 

• koordynację rozwiązań ochrony odgromowej i ochrony przed przepięciami z wymaganiami 
kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń elektrycznych i elektronicznych. 

Większość z powyższych kierunków działań wynika ze zmiany w podejściu do zadań ochrony 
odgromowej. Obecnie, jednym z podstawowych zadań stała się ochrona przed piorunowym 
impulsem elektromagnetycznym, którego oddziaływanie może spowodować uszkodzenie lub 
błędne działanie urządzeń elektrycznych i elektronicznych wewnątrz chronionych obiektów 
budowlanych.   

WPROWADZENIE 
Zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego urządzenia piorunochronne LPS (ang. Lightning 
Protection Sytsem) na obiektach budowlanych powinny być wykonane zgodnie z zaleceniami 
Polskich Norm. Takie wymagania zawarto w Rozporządzeniach Ministra Infrastruktury 
(Rozporządzenie z dnia 7.04. 2004 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 109, poz.1156, oraz dnia 12 marca 2009 r.), w 
których stwierdzono, że: 

• Budynek należy wyposażyć w instalację chroniącą od wyładowań atmosferycznych. Obowiązek 
ten odnosi się do budynków wyszczególnionych w Polskich Normach dotyczących ochrony 
odgromowej obiektów budowlanych (§ 53, pkt. 2). 

• Instalacja piorunochronna, o której mowa w § 53, pkt. 2 powinna być wykonana zgodnie z 
wymaganiami Polskich Norm dotyczących ochrony odgromowej obiektów budowlanych (§ 
184).  

W Prawie Budowlanym zestawiono wykaz norm, na które są powołania. Obecnie normy serii PN-
EN 62305 zastępują dotychczasowe normy dotyczące ochrony odgromowej obiektów 
budowlanych, które były w wykazie Polski Norm w rozporządzeniu w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Rozporządzenie Ministra 



Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 zmieniające rozporządzenie 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 budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami 
budowlanymi należy „projektować i budować w sposób określony w przepisach oraz zgodnie z 
zasadami wiedzy technicznej”. Zestawienie podstawowych norm zawierających wiedze z dziedziny 
ochrony odgromowej zestawiono w tabeli 1.  
 

Tabela 1. Zestawienie norm zawierających podstawową wiedzę techniczną z dziedziny ochrony  
odgromowej obiektów budowlanych oraz ograniczania napięć i prądów udarowych 
wywołanych przez wyładowania piorunowe  

Zakres tematyczny  Zestawienie norm 

 

Kompleksowa ochrona 
odgromowa obiektów 
budowlanych 

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

PN-EN 62305-2:2008,, Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem. 

PN-EN 62305-2:2009, Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne 
obiektów i zagrożenie życia. 

PN-EN 62305-4:2009, Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne i 
elektroniczne w obiektach. 

 
 
 
 

 

Ochrony odgromowej  
i ograniczania przepięć 
w typowych systemach 
telekomunikacyjnych 

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 interference. 
Protection against LEMP in telecommunications centers. 

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

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

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

ITU-T Recommendation K.72. (04/2008),  Series K: Protection against 
interference. 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 
zestawiono w tabeli 2.  

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

Zakres tematyczny Normy zast ępowane 

PN-EN 62305-1, Ochrona odgromowa - Część 1: Wymagania ogólne 

 
Ochrona odgromowa obiektów 
budowlanych włącznie z ich zawartością 
(osobami oraz instalacjami) oraz 
urządzeń usługowych przyłączonych do 
obiektu. Zalecenia norm nie obejmują: 

• urządzeń kolejowych, 
• pojazdów, okrętów, samolotów, 

instalacji przybrzeżnych,  
• wysokociśnieniowych rurociągów 

podziemnych, 
• rurociągów oraz linii energetycznych 

i telekomunikacyjnych nie 
przyłączonych do obiektu. 

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

PN-IEC 61024-1-1:2001, Ochrona odgromowa obiektów 
budowanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla 
urządzeń piorunochronnych. 

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

PN-EN 61663-2:2002 (oryg.),  Ochrona odgromowa - Linie 
telekomunikacyjne - Część 2: Linie wykonane przewodami 
metalowymi.  

IEC 61662:1995 + IEC 61662/A1:1996,  Assessment of risk of 
damage due to lightning + Annex C: Structures containing electronic 
systems. 

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 
damages due to lightning +Annex C: Structures containing electronic 
systems.  

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 
porażeniem 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 
budowlanych. Zasady ogólne. 
PN-IEC 61024-1:2001/Ap1 grudzie ń 2002, Ochrona odgromowa 
obiektów budowanych. Część 1. Zasady ogólne. 

PN-IEC 61024-1-2:2002,Ochrona odgromowa obiektów 
budowlanych. Zasady ogólne. Przewodnik B – Projektowanie, 
montaż, konserwacja 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 
środków ochrony przed oddziaływaniem 
LEMP na urządzenia elektryczne i 
elektroniczne wewnątrz obiektu, w celu 
redukcji ryzyka trwałych szkód pod 
wpływem piorunowych impulsów 
elektromagnetycznych. 

 

 

PN-IEC 61312-1:2001, Ochrona przed piorunowym impulsem 
elektromagnetycznym. 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 
ograniczania 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. 



Tabela 3. Zestawienie podstawowych norm zawierających zalecenia dotyczące wewnętrznej ochrony 
odgromowej  

Zakres 
tematyczny  

Zestawienie norm 

 

 

 

 

 

Elementy i 
urządzenia 
ograniczające 
przepięcia w 
instalacji 
elektrycznej i 
obwodach 
przesyłu 
sygnałów 

PN-EN 61643-11:2006, Niskonapięciowe urządzenia do ograniczania przepięć – Część 11: 
Urządzenia do ograniczania przepięć w sieciach rozdzielczych niskiego napięcia. 
Wymagania i próby (oraz PN-EN 61643-11:2006/A11:2007 (oryg.)). 

PKN-CLC/TS 61643-12:2007,  Low-voltage surge protective devices. Part 12: Surge 
protective devices connected to low-voltage power systems. Selection and application 
principles (oryg.). 

PN-EN 61643-21:2004, Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia – Część 21: 
Urządzenia do ograniczania przepięć w sieciach telekomunikacyjnych I sygnalizacyjnych – 
Wymagania eksploatacyjne I metody badań.  

ANSI/IEEE Std. C62.41, 1991. IEEE Recommended Practice on Surge Voltages in Low-
Voltage AC Power Circuits,  

ANSI/IEEE Std. C62.45,1987. IEEE Guide on Surge Testing for Equipment Connected to 
Low-Voltage AC Power Circuits,  

IEEE C62.31-1987, IEEE Standard Test Specifications for Gas-Tube Surge-Protective Devices. 

PN-EN 61643-311:2002,Elementy do niskonapięciowych urządzeń ograniczających przepięcia 
– Część 311: Wymagania dla iskierników gazowych (GDT) (oryg.). 

PN-EN 61643-321:2003,,Elementy do niskonapięciowych urządzeń ograniczających przepięcia 
– Część 321: Wymagania dla diod lawinowych (ABD) (oryg.). 

PN-EN 61643-331:2008,Elementy do niskonapięciowych urządzeń ograniczających przepięcia 
– Część 331: Wymagania dla warystorów z tlenków metali  (MOV) (oryg.). 

PN-EN 61643-341:2003,Elementy do niskonapięciowych urządzeń ograniczających przepięcia 
– Część 341: Wymagania dla ograniczników tyrystorowych (oryg.). 

PN-T-83020:1996 Ochronnik telefoniczny abonencki. Ogólne wymagania i badania.  

 

 

 

 

 

Instalacje 
elektryczne w 
obiektach 
budowlanych 

PN-IEC 60364-4-442:1999, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego 
napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach 
wysokiego napięcia. 

PN-HD 60364-4-443:2006, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 4-443: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -  Ochrona przez zaburzeniami napięciowymi i 
zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i 
łączeniowymi. 

PN-IEC 60364-4-444:2001, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami 
(EMI) w instalacjach obiektów budowlanych 

PN-IEC 60364-5-534:2003, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 

PN-HD 60364-5-54:2007, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 5-54: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody 
połączeń ochronnych (oryg.).  

PN-EN 60364-5-54:1999, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne. 

PN-IEC 60364-5-548:2001, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego – Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze 
instalacji informatycznych.  

PN-IEC 60364-7-707:1999, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Wymagania dotyczące uziemień instalacji 
urządzeń przetwarzania danych.   

 

 



Na bazie zestawionych norm opracowywane są również normy określające zasady ochrony różnego 
rodzaju obiektów, które albo nie są opisane w normach ochrony odgromowej albo wymagają 
dokładniejszego przedstawienie szczegółowych rozwiązań (tabela 4).  
 

Tabela 4. Przykładowe zestawienie norm określających zasady ochrony odgromowej różnorodnych 
obiektów  

Zakres tematyczny  Zestawienie norm 

 

Linie  
telekomunikacyjne  

PN-EN 61663-1:2002 (U), Ochrona odgromowa - Linie telekomunikacyjne - Część 
1: Instalacje światłowodowe 

PN-EN 61663-2:2002 (U) Ochrona odgromowa - Linie telekomunikacyjne - Część 
2: Linie wykonywane przewodami metalowymi 

 
 
Stacje i linie 
elektroenergetyczne 

PN-E-05115:2002, Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu 
wyższym do 1000V (przedstawiono metody ochrony od bezpośrednich uderzeń 
pioruna ). 

IEEE Std. 998-1996,  IEEE Guide for Direct Lightning Stroke Shielding of 
Substation.  

IEEE Std. 1410TM-2004,  IEEEE Guide for Improving the Lightning Perforrmance of 
Electric Power Overhead Distribution Lines.  

Elektrownie wiatrowe  
IEC TR  61400-24:2002, Wind turbine generator systems- Part 24: Lightning 
protection.  

IEC 88/117/CD: 1999, Wind turbine generator systems- Part 24. Lightning protec-
tion for wind turbine.  

 
Niewielkie obiekty 
pływaj ące 

ISO 10134: Small craft – Electrical devices – Lightning protection. 1993.03.01 

Standard and Recommendation Practices for Small Cra ft . Standard E-4, 
Lightning Protection. American Boat and Yacht Council,. 

Fire Protection Standard for Motor Craft  – NFPA 302, 14. National Fire 
Protection Association 

Elektrownie atomowe KTA 2206  Auslegung von Kernkraftwerken gegen Blitzeinwirkungen 

 

 

 

 


