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Podstawy prawne 

Ustawa o Transporcie Kolejowym  (Dz. U. z 2007 nr 16 poz. 94 z 

poźn. zm.) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r – Dz.U. 75, poz. 690. 

Ostatnie zmiany i uzupełnienia zostały wprowadzone 

rozporządzeniem MTBiGM z dnia 5 lipca 2013r.  

Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane – Dz. U. 1994 Nr 89 

poz. 414 z późn. zmianami  



    

Normy 

 PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektr. (...) – Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego – Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń 

ochronnych.  

 PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektr. (...) – Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa – Ochrona przed przepięciami – Ochrona przed zakłóceniami 

elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych 

 PN-IEC 60364-4-443: 1999 Instalacje elektr. (...) – Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa – Ochrona przed przepięciami – Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi lub łączeniowymi 

 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 



    

Normy 

PN-EN 62305:2008 Ochrona odgromowa – Cześć 1: Zasady ogólne; 

PN-EN 62305:2008 Ochrona odgromowa – Cześć 2: Zarządzanie 

ryzykiem;  

PN-EN 62305:2009 Ochrona odgromowa – Cześć 4: Urządzenia 

elektryczne i elektroniczne w obiektach 

PN-EN 50164-1:2010 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC), 

Część 1: Wymagania dotyczące elementów połączeniowych 

PN-EN 50164-2:2010 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC), 

Część 2: Wymagania dotyczące przewodów i uziomów 

PN-EN 62305:2009 Ochrona odgromowa – Cześć 3: Uszkodzenia 

fizyczne obiektów i zagrożenie życia 



    

Instrukcje 

Wytyczne techniczne budowy urządzeń  

sterowania ruchem kolejowym Ie-4 (WTB-E10): 

 par. 72           – Wymagania ogólne (ust. 3) – ogólny zapis 

 par. 73           – Zasilanie stacyjnych urządzeń srk i łączności (ust. 13) 

 Rozdział 15  – Projekt wykonawczy (par. 79, ust. 9) –  

 Rozdział 17  – Dokumenty związane (par. 97) – nieaktualne  normy  

                         dot. ochrony przeciwprzep.  



    

Instrukcje 

STANDARDY TECHNICZNE  

szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub 

budowy linii kolejowych do prędkości Vmax ≤ 200 km/h (dla taboru 

konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem)  

TOM IV, URZĄDZENIA TRAKCJI ELEKTRYCZNEJ / 

ELEKTROENERGETYKI TRAKCYJNEJ 

 pkt 2.3.10.1.8.   – zawiera zapis ogólny  

 pkt 4                  – Dokumenty zwiazane –nieaktualne normy  

                              dot. ochrony przeciwprzepięciowej  



    

Instrukcje 

STANDARDY TECHNICZNE  

szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub 

budowy linii kolejowych do prędkości Vmax ≤ 200 km/h (dla taboru 

konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem)  

TOM V, ELEKTROENERGETYKA NIETRAKCYJNA 

                              – dokumenty zwiazane  

                                      nieaktualne normy dot. ochrony przeciwprzepięciowej  



    

Instrukcje 

STANDARDY TECHNICZNE  

szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub 

budowy linii kolejowych do prędkości Vmax ≤ 200 km/h (dla taboru 

konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem)  

TOM VI, SYGNALIZACJA, STEROWANIE  

I KIEROWANIE RUCHEM 

                              – standardy dla systemów: srk,  

                                       transmisji danych,  

                                       ochrony odgromowej,  

                                       koncepcje ochrony przeciwprzepieciowej  



    

Instrukcje 

STANDARDY TECHNICZNE  

szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub 

budowy linii kolejowych do prędkości Vmax ≤ 200 km/h (dla taboru 

konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem)  

TOM VII, TELEKOMUNIKACJA  

                             – standardy dla systemów  

                                        łączności przewodowej i radiowej 

                                        transmisji danych,  

                                        ochrony odgromowej,  



    

Instrukcje 

STANDARDY TECHNICZNE  

szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub 

budowy linii kolejowych do prędkości Vmax ≤ 200 km/h (dla taboru 

konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem)  

TOM IX, KOMPATYBILNOŚĆ  

ELEKTROMAGNETYCZNA (EMC)  

                             – standardy dla  

                                       kompatybilności elektromagnetycznej  

                                       urzadzeń kolejowych  

                                                (w tym ochrona przeciwprzepięciowa) 



    

Instrukcje 

STANDARDY TECHNICZNE  

szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub 

budowy linii kolejowych do prędkości Vmax ≤ 200 km/h (dla taboru 

konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem)  

TOM XIII, BUDYNKI 

                             – ochrona przeciwprzepięciowa i odgromowa  

                                        

  



    

Instrukcje 

Instrukcja eksploatacji urządzeń oświetlenia 

zewnętrznego terenów kolejowych, Iet-3  

Instrukcja eksploatacji i utrzymania urządzeń 

elektrycznego ogrzewania rozjazdów, Iet-1 

Oraz szereg innych instrukcji w zakresie działania 

 PKP PLK S.A.  

 PKP Energetyka 

 Inne jednostki PKP 



    

Meandry i wyzwania procesu 
 

 certyfikacji urządzeń dla kolei w Polsce 

Przytoczone przykłady instrukcji wymagają ciągłej aktualizacji   
(zmiany prawa, postęp techniczny – systemy zabezpieczane i zabezpieczające) 

 Instrukcje nie wyczerpują zagadnień związanych z ochroną 

przeciwprzepięciowa  i odgromową 

Brak instrukcji dotyczących szczegółów montażu urządzeń z punktu 

widzenia ochrony przeciwprzepięciowej  i odgromowej 

Wymagane jest przestrzeganie przez projektantów  i komisje odbiorcze 

PKP szczegółowych zapisów zawartych w instrukcjach  
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