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Pod pojęciem certyfikacji rozumie się wydawanie pisem-
nego dokumentu, zwykle nazywanego certyfikatem, zapew-
niającego, że określony w tym certyfikacie wyrób, proces 
lub usługa są zgodne z konkretną normą lub przepisem 
prawnym. Pochodzi ono od łacińskiego słowa certificare, co 
oznacza „czynić pewnym”. W praktyce jest to postępowanie, 
w którym niezależna strona daje pisemne zapewnienie o tym, 
że produkt, proces lub usługa spełnia określone wymagania. 
Wydanie certyfikatu następuje wyłącznie przez uprawnioną 
do tego osobę lub instytucję.

Certyfikacja personelu to szczególna forma certyfikacji, 
której celem jest potwierdzenie wykształcenia, wiedzy, umie-
jętności, doświadczenia i predyspozycji osoby – jednym 
słowem jej kompetencji – do wykonywania określonych 
ważnych czynności, wymagających pewności, że są one prze-
prowadzane w sposób właściwy z punktu widzenia wiedzy, 
rzetelnie i z najwyższą starannością oraz pełną świadomością 
konsekwencji podejmowanych działań.

Proces certyfikacji personelu, z uwagi na to, że dotyczy tak 
delikatnej sfery, jaką jest ocena umiejętności ludzi, jest ob-
warowany szeregiem restrykcji i regulacji, które zawarte są 
w międzynarodowej normie EN ISO/IEC 17024:2004 Ocena 
zgodności. Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfi-
kujących osoby. Dokument ten jest także bazą dla wymagań 
specjalistycznych, np. normy europejskiej regulującej zasady 
certyfikacji personelu ochrony katodowej EN 15 257 PN-EN 
15257:2008 Ochrona katodowa. Poziomy kompetencji oraz 
certyfikacja personelu ochrony katodowej, która stanowić bę-
dzie główny przedmiot niniejszych rozważań. Na początku 
warto jednak zastanowić się nad tym, jak to się stało, że tech-
nologia ochrony katodowej i prawidłowe umiejętności posłu-

giwania się tą techniką ochrony przeciwkorozyjnej stały się 
przedmiotem certyfikacji.

Prowadzone w wielu krajach szacunki wpływu zjawisk 
korozyjnych na życie społeczeństw wyraźnie wskazują na 
ogrom tego oddziaływania – przede wszystkim na wynik fi-
nansowy, ponieważ pochłaniają one ponad 3% światowego 
PNB. Od dawna znany jest także ich negatywny wpływ na 
środowisko naturalne oraz zdrowie i życie ludzi. Jednak rzą-
dy i przemysł nie zwracają uwagi na korozję, z wyjątkiem ob-
szarów wysokiego ryzyka, takich jak np. problemy korozyjne 
limitujące transport samolotowy czy ograniczający transport 
surowców (rurociągi). Zdaniem Światowej Organizacji Korozji 
(The World Corrosion Organization) nadszedł czas na podnie-
sienie wiedzy i świadomości korozyjnej wśród pracowników 
przemysłu, polityków i opinii publicznej. Dzień 24 kwietnia 
ustanowiony został międzynarodowym „Dniem świadomości 
korozyjnej”, zaś WCO od ubiegłego roku włączona została do 
struktury Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Podjęte działania powoli odnoszą oczekiwany skutek – nie 
tylko wzrasta zainteresowanie tym tematem w przemyśle, ale 
także znajdują się środki finansowe na podniesienie kultury 
technicznej w obszarze zabezpieczeń przeciwkorozyjnych 
konstrukcji metalowych stosowanych w przemyśle i gospo-
darce. Ponadto wymaga się, aby działanie te odbywały się pod 
nadzorem wykwalifikowanego i certyfikowanego personelu.

Ochrona katodowa –  
technika trudna i skomplikowana

Ochrona katodowa, będąca jedną z elektrochemicznych 
technik zabezpieczania stali przed korozją w środowiskach 
elektrolitycznych, zasłużenie pretenduje do metod najważ-
niejszych. Jej zakres zastosowania jest co prawda ograniczony 
do metalowych obiektów stale kontaktujących się z elektro-
litycznym środowiskiem korozyjnym, a więc obiektów pod-
ziemnych i podwodnych, otoczonych betonem lub zanu-
rzonych w mediach chemicznych, ale może zagwarantować 
100% efekt ochronny. Osiąga się go za pomocą stałego prą-
du elektrycznego, który wpływając z elektrolitu do metalu, 
przeciwdziała procesom utleniania i tym samym hamuje lub 
całkowicie eliminuje korozję na powierzchni metalu. Tech-
nikę ochrony katodowej stosuje się obecnie powszechnie do 
stalowych konstrukcji znajdujących się w kontakcie z wodą 
morską (jednostek pływających, nabrzeży, platform itp.) oraz 
podziemnych rurociągów i zbiorników służących do trans-
portu i magazynowania gazu oraz ropy naftowej. Spory zakres 
zastosowania tej techniki to zabezpieczenie aparatury w obie-
gach wodnych oraz stali w konstrukcjach żelbetowych.

Tak się składa, że obiekty przeznaczone do zabezpieczenia 
przeciwkorozyjnego z wykorzystaniem technologii ochrony 
katodowej posiadają zazwyczaj niezwykle ważne znaczenie 
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użytkowe (jednostki pływające, nabrzeża i inne obiekty in-
żynierskie, np. mosty), mają zasadniczy wpływ na bezpie-
czeństwo (transport i magazynowanie paliw w rurociągach 
i zbiornikach), czy bezpośrednio oddziaływają na ochronę 
środowiska naturalnego (np. wycieki produktów naftowych 
do wód powierzchniowych w miejscach awarii korozyjnych). 
Stąd też biorą się wysokie oczekiwania w stosunku do tej tech-
niki ochrony przeciwkorozyjnej. Nie idą one jednak w parze 
z niskimi wymaganiami, jakie stawia się wykonawcom i wiel-
kością środków finansowych przeznaczonych na jej realizację. 
W praktyce często ochronę katodową stosuje się jedynie dla-
tego, że jest wymagana, natomiast sposób jej realizacji, często 
warunkujący uzyskanie oczekiwanego efektu ochronnego, 
jest traktowany jako drugorzędny. Często wynika to z nieświa-
domości inwestorów, ale chyba częściej z braku wiedzy wyko-
nawców. To jeden z głównych powodów, dla których powinno 
się wymagać określonych kompetencji od wykonawcy.

Ochronę katodową stosuje się zazwyczaj wspólnie z odpo-
wiednimi powłokami izolacyjnymi. Prąd ochrony katodowej 
wpływa do metalu wyłącznie w miejscach uszkodzenia powłoki 
(defektach), pozostała część powierzchni obiektu nie kontaktuje 
się ze środowiskiem korozyjnym i nie ulega korozji. Zatem wza-
jemne działanie prądu i powłoki jest kompatybilne, co oznacza, 
że gorsza powłoka wymaga większego natężenia prądu elektrycz-
nego, zaś bardziej doskonała – mniejszego, ale w obu przypad-
kach ostateczny efekt działania jest jednakowo skuteczny. Jako 
przykład można tu podać gazociąg Jamał – Europa Zachodnia, 
o średnicy 1 400 mm, wykonany w trójwarstwowej powłoce z 
tworzyw sztucznych, który na całej trasie przez terytorium Polski 
(ok. 650 km) wymaga prądu ochrony katodowej dużo mniejszej 
niż 5 A – to jest mniej więcej tyle, ile jeszcze nie tak dawno po-
bierał do ochrony gazociąg magistralny o średnicy np. 400 mm 
wykonany w tradycyjnej izolacji bitumicznej na odcinku około 
5 km. Przykład ten ilustruje, w jaki sposób zmieniły się kanony 
stosowania techniki ochrony katodowej w odniesieniu do gazo-
ciągów na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, oraz wskazuje 
na potrzebę ciągłego doskonalenia umiejętności zawodowych 
personelu w tym zakresie. W ślad za tymi zewnętrznymi przeja-
wami zmian dokonuje się także weryfikacja poglądów teoretycz-
nych, które wynikają przede wszystkim ze zmiany skali zjawisk 
mających wpływ na skuteczność ochrony przeciwkorozyjnej 
stali w miejscach defektów powłok izolacyjnych.

Prąd ochrony katodowej dostarczany jest do zabezpiecza-
nego obiektu z anod umieszczonych w tym samym środowi-
sku korozyjnym (wodzie, ziemi). Są to anody tzw. galwanicz-
ne, wykonane ze stopów metali mniej szlachetnych od stali 
(cynk, magnez, aluminium) lub anody nieroztwarzalne lub 
trudnoroztwarzalne, do których stały prąd dostarczany jest 
z zewnętrznego źródła (najczęściej przekształtnika prądu prze-
miennego, np. prostownika). Liczba, wielkość, rozmieszczenie 
i parametry elektryczne anod każdorazowo dobierane są indy-
widualnie do warunków ochrony zabezpieczanego obiektu. 
Pomimo tego, że stosuje się pewnego rodzaju standaryzację, 
polegającą na produkcji określonych typoszeregów podzespo-
łów ochrony katodowej, to każda instalacja ochrony katodowej 
jest w rzeczywistości inna, indywidualna dla danego miejsca 
– tak jak różne są np. warunki gruntowe. Ale nie tylko – nakła-
dają się na nie zewnętrzne oddziaływania elektryczne, takie 
jak prądy błądzące upływające z urządzeń elektrycznych prą-
du stałego czy indukowane z linii napowietrznych prądy prze-
mienne. Umiejętności diagnozowania i badania tych zjawisk, 
projektowanie środków zaradczych oraz ocena skuteczności 

ich działania stanowią wąską wiedzę grona osób profesjo-
nalnie zajmujących się techniką ochrony katodowej i są wy-
nikiem ich wieloletniego doświadczenia. Jest to zagadnienie 
niezwykle skomplikowane, ponieważ rozpływ prądu w tak 
złożonych układach nie jest łatwy do przewidzenia. Stąd wie-
dza specjalistyczna, a nade wszystko bogate doświadczenie, są 
niezbędne we wszystkich etapach: w badaniach terenowych, 
projektowaniu, wykonawstwie, uruchomieniu, eksploatacji 
i serwisowaniu systemów ochrony katodowej eksploatowa-
nych w rejonach zewnętrznych oddziaływań elektrycznych.

Na wszystkie wyżej wymienione czynniki nakładają się ko-
lejne utrudnienia wynikające z wolnego tempa postępu tech-
nicznego i starych przyzwyczajeń projektantów, którzy stosując 
tradycyjne i – ich zdaniem – sprawdzone rozwiązania technicz-
ne, nieoczekiwanie piętrzą problemy w prawidłowym zastoso-
waniu także już niemal klasycznego zabezpieczenia przeciwko-
rozyjnego, jakim jest ochrona katodowa. Przykładem mogą tu 
być stosowane w gazownictwie wszelkiego rodzaju rury osło-
nowe czy korytarze energetyczne. Rury osłonowe (przeciskowe, 
ochronne i inne otaczające rury przewodowe pod przeszkodami 
terenowymi, takimi jak drogi, nasypy czy cieki wodne) zawsze 
stwarzają zaburzenie dla rozpływu prądu ochrony katodowej 
i najczęściej, gdy są nieprawidłowo wykonane albo w wyniku 
starzenia materiałów izolacyjnych, utrudniają w tym miejscu 
uzyskanie oczekiwanego poziomu zabezpieczenia przeciwkoro-
zyjnego rury przewodowej. Rury te były niezbędne w czasach, 
gdy rurociąg budowano z elementów łączonych za pomocą koł-
nierzy lub złączy kielichowych i gdy każde odkształcenie rury 
mogło pociągnąć za sobą jej rozszczelnienie. Obecnie, przy ruro-
ciągach spawanych i w 100% kontrolowanej jakości tych połą-
czeń oraz przy doskonałej trójwarstwowej powłoce izolacyjnej, 
stosowanie rur osłonowych powinno być ograniczone jedynie 
do nielicznych przejść pod autostradami i innymi ważnymi ar-
teriami komunikacyjnymi. Będąca nakazem ochrony środowi-
ska naturalnego budowa korytarzy energetycznych, tj. umiesz-
czenie w jednym ciągu w terenie rurociągów, napowietrznych 
linii elektroenergetycznych WN, kabli, a także i kolei, jest nie 
lada wyzwaniem dla inżynierów zajmujących się ochroną prze-
ciwkorozyjną konstrukcji podziemnych. Wzajemne oddzia-
ływanie konstrukcji liniowych, uzależnione od chwilowych 
parametrów każdego z tych obiektów, musi być odpowiednio 
zdiagnozowane i zastosowane muszą być środki przeciwdzia-
łające, które zagwarantują wieloletnie zachowanie parametrów 
eksploatacyjnych wszystkich tych obiektów. Ochrona katodowa 
w takich warunkach jest ciągle przedmiotem licznych badań.

I wreszcie rzecz najważniejsza – ochrona katodowa (ta 
z zastosowaniem zewnętrznego źródła prądu) niewłaściwie 
zrealizowana może stać się źródłem i przyczyną uszkodzeń 
korozyjnych sąsiednich konstrukcji podziemnych. Prąd 
ochrony katodowej dla jednej konstrukcji, np. gazociągu, 
może być sprawcą awarii (np. perforacji ścianki) innego 
obiektu, np. podziemnego zbiornika paliwowego. Także źle 
podłączona instalacja ochrony katodowej może spowodować 
uszkodzenie chronionego obiektu (spowodować przyspiesze-
nie procesów korozyjnych).

Zatem pomimo tego, że podstawy teoretyczne ochrony ka-
todowej są w zasadzie bardzo proste, to – jak widać – prak-
tyczna realizacja tej technologii jest niezwykle złożona i na-
rażona na szereg nieprzewidzianych trudności. To kolejny 
powód, aby rozwiązywanie problemów ochrony katodowej 
na etapie projektowania, budowy i jej eksploatacji powierzać 
jedynie osobom o zweryfikowanych kwalifikacjach.
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Ochrona katodowa – certyfikacja personelu
Te szczególne wymagania w odniesieniu do ochrony kato-

dowej powodują, że metoda ta w krajach o przodującej tech-
nice zajmuje wśród technologii przeciwkorozyjnych miejsce 
priorytetowe, a zakres jej zastosowań stale się rozszerza. Staje 
się to możliwe dzięki podniesieniu wymagań w odniesieniu 
do personelu zajmującego się tą technologią ochrony prze-
ciwkorozyjnej. Certyfikacja personelu w zakresie technologii 
ochrony katodowej nie jest niczym nowym.

Od szeregu lat wymagania takie stawiane są w USA, gdzie 
NACE International stosuje już czterostopniowy poziom kwa-
lifikacji i certyfikacji specjalistów w tej dziedzinie. Pierwsze 
prace nad akredytacją specjalistów przez NACE rozpoczęto 
już w 1971 roku, a program dotyczący ochrony katodowej 
wdrożony został w roku 1987. Bez wątpienia miało to zwią-
zek z wprowadzonym w USA w 1988 roku 10-letnim pro-
gramem opanowania problemu ochrony przeciwkorozyjnej 
około 1 200 000 podziemnych stalowych zbiorników paliwo-
wych, gdzie jedną z głównych zatwierdzonych technologii 
była ochrona katodowa, zaś jej zastosowanie miało być nad-
zorowane przez wykształconych specjalistów NACE. W roku 
2000 NACE CP Training and Certification Program przewidy-
wał 3 poziomy kompetencji, od roku 2004 do dzisiaj 4 pozio-
my: tester, technik, technolog, specjalista. 

Także w Europie szereg państw posiada wypracowane pro-
cedury kwalifikacji personelu zajmującego się ochroną kato-
dową w niektórych działach techniki, np. w gazownictwie. 
W Europie najstarszy system certyfikacji w zakresie ochrony 
katodowej wprowadzony został przez Niemcy i dotyczył firm 
usługowych pracujących na podziemnych gazociągach, wo-
dociągach i zbiornikach. Uruchomiony został w roku 1976 
przez DVGW (Deutscher Verein von Gas- und Wasserfach-
männern) – niemieckie stowarzyszenie specjalistów zajmu-
jących się wodą i gazem. System ten, opisany w dokumencie 
DVGW Merkblatt GW11, nie dotyczył bezpośrednio persone-
lu, a obejmował całą firmę, w tym głównych specjalistów.

W Wielkiej Brytanii od roku 1996 został wdrożony system 
dwustopniowej certyfikacji personelu ochrony katodowej 
przez Institute of Corrosion (ICorr) na podstawie wcześniej-
szych doświadczeń British Gas w certyfikacji w zakresie spa-
wania, nakładania powłok i ochrony katodowej. Certyfikacja 
personelu z zakresu ochrony katodowej prowadzona jest 
także przez jednostki specjalistyczne (badania nieniszczące, 
nurkowanie, obsługa pojazdów podwodnych).

We Francji trójstopniowy system certyfikacji personelu 
ochrony katodowej wprowadzony został w 1996 roku przez 
AFNOR – Francuskie Stowarzyszenie Normalizacyjne: tech-
nik, specjalista, ekspert (dwie normy NF A05-690 i NF A05-
691). W analogiczny sposób wprowadzono certyfikację per-
sonelu w Holandii w roku 1998 (głównie w obszarze ochrony 
katodowej zbiorników podziemnych), a od 2000 roku podob-
ny do francuskiego system trójstopniowy (operator, inżynier, 
ekspert) we Włoszech.

Ochrona katodowa – certyfikacja wg PN-EN 15257
Kiedy w grudniu 2006 roku w Europejskim Komitecie Nor-

malizacyjnym (CEN) została zatwierdzona Norma Europejska 
EN 15257, dotycząca certyfikacji personelu ochrony katodowej, 
w Polskim Komitecie Normalizacyjnym w Komitecie Technicz-
nym nr 290 ds. Specjalnych Technik w Elektryce, który w zakre-
sie swoich kompetencji obejmuje problematykę ochrony katodo-
wej, przystąpiono natychmiast do tłumaczenia jej na język polski. 

Jeszcze w trakcie prac przygotowawczych prowadzonych przez 
CEN Polski Komitet Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją 
SEP, uznając projekt tej normy za ważny dla środowiska osób 
zajmujących się w Polsce zawodowo zagadnieniami związany-
mi z technologią ochrony katodowej, rozpoczął starania o upo-
wszechnienie informacji o treści tej normy. Problematyka ta pod-
jęta została także przez Polskie Stowarzyszenie Korozyjne. PKN 
opublikował polskojęzyczną wersję normy PN-EN 15257 już 
w 2008 roku. Powodem tego zaangażowania była świadomość, że 
na polskim rynku występuje odczuwalny brak jakichkolwiek wy-
magań związanych z wiedzą czy doświadczeniem osób zajmują-
cych się ochroną katodową i zasad egzekwowania odpowiednie-
go poziomu wykonawstwa tej ochrony przeciwkorozyjnej.

Panujący w Polsce system uprawnień w sferze technicznej 
(budowlanej) jakby nie zauważył istnienia problemów koro-
zyjnych, w tym także ochrony katodowej, która jest wyjąt-
kowo skuteczna, jeśli jest dobrze zaprojektowana, wykonana 
i eksploatowana. Technologia ta jest całkowicie zbędnym wy-
datkiem, gdy źle funkcjonuje, a nawet może stać się przyczy-
ną wzmożonych uszkodzeń korozyjnych czy nawet awarii, 
jeśli nie jest zastosowana prawidłowo. Ponadto skutki działa-
nia ochrony katodowej nie są widoczne, ponieważ zabezpie-
czane powierzchnie znajdują się pod ziemią, pod wodą lub 
wewnątrz aparatury przemysłowej, co w oczywisty sposób 
„maskuje” jakość wykonanych prac.

Przy obecnie panującym systemie wyłaniania wykonaw-
ców, w którym kluczowe kryterium stanowi cena usługi, 
wydaje się zrozumiałe, że te wyżej zasygnalizowane niuanse 
technologii ochrony katodowej mogą, przy braku wiedzy i do-
świadczenia, prowadzić do niepowodzeń w jej stosowaniu. 
Szkodliwość takiej sytuacji jest ogromna, ponieważ dopiero 
po jakimś czasie ujawniony brak prawidłowego funkcjono-
wania zabezpieczenia przeciwkorozyjnego skupia uwagę na 
samej metodzie. Niezadowolony inwestor w takiej sytuacji 
będzie przede wszystkim wyrażał pogląd, że w określonych 
warunkach „metoda nie zdała egzaminu” i nigdy nie przyzna 
się do wyboru niekompetentnego wykonawcy.

W 2008 roku CEN zatwierdził wprowadzenie do pream-
buły wszystkich Norm Europejskich z zakresu ochrony kato-
dowej odwołanie do kompetencji personelu określanego wg 
EN 15257. Brzmi ona tak:

Osoby, które podejmują się projektowania, nadzoru mon-
tażu, uruchomienia, nadzoru eksploatacji, pomiarów, moni-
torowania i nadzoru nad utrzymaniem systemów ochrony 
katodowej, powinny posiadać odpowiedni do zakresu wyko-
nywanych zadań poziom kompetencji.

UWAGA 1: Norma EN 15257 ustanawia odpowiednią me-
todę oceny kompetencji personelu ochrony katodowej, która 
może być wykorzystana.

UWAGA 2: Kompetencje kadr ochrony katodowej do po-
dejmowania zadań odpowiedniego poziomu powinny być 
wykazane poprzez certyfikację zgodnie z normą EN 15257 
lub w innej równorzędnej procedurze wstępnej kwalifikacji.

Omawiana norma jest w zasadzie pierwszym tej rangi doku-
mentem (przyjętą do stosowania normą europejską) dotyczącym 
wymaganego poziomu wiedzy i kompetencji wśród wszystkich 
służb zajmujących się wprowadzaniem i eksploatacją zabezpie-
czeń przeciwkorozyjnych. Wyróżnienie ochrony katodowej wśród 
innych technologii przeciwkorozyjnych – jak już wspomniano 
– nie jest przypadkowe. Norma powinna stać się początkiem 
nieuchronnie po niej następujących i łatwych do przewidzenia 
zdarzeń – wzrostu zainteresowania wiedzą z zakresu ochrony ka-
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todowej, a więc wszelkiego rodzaju edukacją na wszystkich szcze-
blach (począwszy od szkoleń i kursów kwalifikacyjnych, a na stu-
diach specjalistycznych skończywszy), wzrostu roli i znaczenia 
omawianej technologii w technice, czego następstwem powinno 
być wprowadzenie odpowiednich wymagań do przepisów pra-
wa budowlanego, i wreszcie podniesienia rangi zawodu specjali-
sty ochrony katodowej w postaci narzucenia wymogu certyfikacji 
i uprawnień zawodowych. Na straży takiego porządku powinna 
stać odpowiednia Izba Budowlana oraz Polskie Centrum Badań 
i Certyfikacji lub jednostki przez nie uprawnione.

Niestety, nic takiego się nie stało. Pomimo upływu kilku lat 
od ustanowienia normy europejskiej i ukazania się jej w języku 
polskim na półkach księgarni Polskiego Komitetu Normaliza-
cyjnego żadna z zainteresowanych instytucji, mających potrze-
by wynikające ze stosowania systemów ochrony katodowej, tj. 
gazownictwa, zakładów transportujących i magazynujących 
produkty naftowe czy użytkujących konstrukcje morskie, nie 
zainteresowała się wymaganiami tej normy. Należy także od-
notować fakt, że nie znalazła ona jeszcze żadnego odzwiercie-
dlenia w przepisach. Pobieżny przegląd polskich przepisów, 
których jest zaledwie kilka, pokazuje, że niewielkim nakładem 
pracy można dokonać w nich zmian w celu stworzenia warun-
ków do szybkiego wdrożenia certyfikacji personelu ochrony 
katodowej wg postanowień normy PN-EN 15257.

Podniesienie wymagań prawnych w odniesieniu do pozio-
mu wykształcenia i doświadczenia zawodowego personelu 
ochrony katodowej, chociażby tylko do realizacji zadań fi-
nansowanych ze środków publicznych, na pewno zaowocuje 
pracami wdrożeniowymi w kierunku organizacji kształcenia 
kadr, prowadzenia kursów dokształcających, tworzenia szko-
leń teoretycznych i praktycznych. Idea ta, zmierzająca wprost 
do przedłużenia żywotności zabezpieczanych przed korozją 
konstrukcji podziemnych, powinna stać się przedmiotem za-
interesowania działaczy gospodarczych.

Stowarzyszenia naukowe i techniczne związane z działal-
nością dotyczącą ochrony przed korozją, w tym Polski Komi-
tet Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją SEP (PKEOpK), 
w ślad za podjętymi w skali Unii Europejskiej działaniami 
zmierzającymi do prawnego uporządkowania kwalifikacji za-
wodowych związanych z bezpieczeństwem eksploatacji bu-
dowli, zapewnienia ochrony zdrowia i życia ludzi oraz ochro-
ny środowiska naturalnego, powinny czuć się odpowiedzialne 
za poziom merytoryczny procesu certyfikacji personelu. 

Z wielką nadzieją należy przyjąć podjętą na początku listopa-
da 2009 roku, a postulowaną od trzech lat przez PKEOpK SEP, 
inicjatywę wdrożenia normy PN-EN 15257 przy współudziale 
Centrum Certyfikacji i Oceny Zgodności Urzędu Dozoru Tech-
nicznego przy merytorycznym wsparciu specjalistów skupio-
nych w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich. Wdrożenie to 
wiąże się przede wszystkim z potrzebą podniesienia poziomu 
kwalifikacji polskiej kadry technicznej z jednoczesnym wpro-
wadzeniem odpowiednich wymagań do polskiego prawa. Jest 
nadzieja, że przełom w tej sprawie nastąpi w roku 2011.

Wymagania wg PN-EN 15257
Norma PN-EN 15257 przewiduje ocenę kompetencji per-

sonelu oraz jego certyfikację w odniesieniu do następujących 
sektorów zastosowań ochrony katodowej:
• konstrukcje podziemne i zanurzone,
• konstrukcje metalowe morskie,
• konstrukcje żelbetowe,
• powierzchnie wewnętrzne konstrukcji.

Sektor pierwszy jest obecnie w Polsce obszarem najwięk-
szych zastosowań ochrony katodowej w technice (informacje 
o pozostałych sektorach nie będą tutaj rozwinięte). Również w 
tej dziedzinie jest największą grupą pracowników zawodowo 
związanych z technologią ochrony katodowej (przede wszyst-
kim w gazownictwie). W roku 2008 z inicjatywy Izby Gospo-
darczej Gazownictwa stworzone zostały standardy techniczne 
z zakresu ochrony katodowej gazociągów, w których z dużym 
naciskiem zwrócono uwagę na potrzebę podnoszenia kwali-
fikacji i certyfikacji personelu ochrony katodowej, między in-
nymi z wykorzystaniem wymagań normy PN-EN 15257.

W sektorze ochrony katodowej konstrukcji podziemnych 
i zanurzonych w wodzie stosowane są następujące normy 
przedmiotowe wymagane w procesie certyfikacji:
• PN-EN 12954:2004 Ochrona katodowa konstrukcji metalo-

wych w gruntach lub w wodach – Ogólne zasady i zastoso-
wania dotyczące rurociągów,

• PN-EN 13509:2005 Metody pomiarowe w ochronie katodo-
wej,

• PN-EN 13636:2006 Ochrona katodowa metalowych zbior-
ników podziemnych i związanych z nimi rurociągów,

• PN-EN 14505:2007 Ochrona katodowa konstrukcji złożo-
nych,

• PN-EN 50162:2006 Ochrona przed korozją powodowaną 
przez prądy błądzące z układów prądu stałego,

• PN-EN 15112:2007 Zewnętrzna ochrona katodowa oruro-
wań odwiertów.
Do norm tych należy dodać także wymagania związane z 

obecnością indukowanych prądów przemiennych:
• PKN–CEN/TS 15280:2008 Ocena prawdopodobieństwa wystą-

pienia korozji zakopanych rurociągów wywołanej prądem prze-
miennym. Zastosowanie do rurociągów chronionych katodowo,
normę międzynarodową:

• ISO 15589-1:2003 Petroleum and natural gas industries – 
Cathodic protection of pipeline transportation systems – Part 
1: On-land pipelines, 
a także nowe standardy wprowadzone przez IGG:

• ST-IGG-0601:2008 Ochrona przed korozją zewnętrzną sta-
lowych gazociągów lądowych. Wymagania funkcjonalne 
i zalecenia,

• ST-IGG-0602:2009 Ochrona przed korozją zewnętrzną sta-
lowych gazociągów lądowych. Ochrona katodowa. Projekto-
wanie, budowa i użytkowanie.

Poziomy kompetencji  
dla konstrukcji eksploatowanych w ziemi i wodzie

Norma PN-EN12527 ma na celu zdefiniowanie i okre-
ślenie zasad weryfikacji kompetencji personelu prowa-
dzącego badania ochrony katodowej, prace wykonawcze, 
inspekcje oraz prace konserwacyjne. Norma definiuje trzy 
poziomy kompetencji personelu działającego w dziedzi-
nie ochrony katodowej, obejmujące przeglądy, projekto-
wanie, instalowanie, testowanie i konserwację (eksplo-
atację). Precyzuje ramy procedur dotyczące szkolenia 
i certyfikacji personelu wymagane do uzyskania i wyka-
zania się poziomami kompetencji, w tym wykształcenie 
i doświadczenie zawodowe. Definiuje także minimalne 
wymagania dla ośrodków certyfikujących odpowiedzial-
nych za certyfikację. 

Osoba certyfikowana na poziomie 1. powinna wykazać 
się zarysem wiedzy dotyczącej podstaw elektryczności, ko-
rozji i powłok, ochrony katodowej i technik pomiarowych, 
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zasad bezpieczeństwa i stosownych norm dotyczących 
ochrony katodowej. Powinna być kompetentna do wykony-
wania zadań zgodnie z pisemną instrukcją techniczną i pod 
nadzorem personelu poziomu 2. lub 3. Personel poziomu 1. 
nie może być odpowiedzialny za dobór metody bądź tech-
niki badawczej ani za przygotowanie pisemnej instrukcji 
technicznej, czy też za interpretację wyników badań. Osoba 
certyfikowana na poziomie 1. powinna być zdolna wykony-
wać stosowne pomiary, za pomocą których można oceniać 
działanie systemów ochrony katodowej.

Osoba certyfikowana na poziomie 2. powinna wykazać się 
oprócz kompetencji personelu poziomu 1. wiedzą z zakresu 
ogólnych podstaw ochrony przeciwkorozyjnej i ochrony ka-
todowej, podstaw elektryczności, roli powłok i ich wpływu 
na ochronę katodową, szczegółowej znajomości procedur ba-
dawczych ochrony katodowej i zasad bezpieczeństwa. Osoba 
wykazująca się kwalifikacjami poziomu 2. powinna rozumieć 
i być kompetentną w wykonywaniu zadań ochrony katodowej 
zgodnie z ustanowionymi i uznanymi procedurami. Powinna 
też umieć projektować proste systemy ochrony katodowej, np. 
takie, których projekt realizowany jest według określonych 
i zidentyfikowanych, możliwych do kontroli kroków procedu-
ralnych, jak zostało to określone i uzgodnione przez personel 
poziomu 3. Personel poziomu 2. nie powinien podejmować 
się żadnych projektów ochrony katodowej, gdzie nie istnieją 
wcześniej ustalone parametry czy kroki proceduralne.

Osoba certyfikowana na poziomie 3. powinna wykazać się 
szczegółową znajomością teorii korozji, podstaw elektryczności, 
projektowania, instalowania, odbioru technicznego, testowania 
i oceniania skuteczności ochrony katodowej, włączając wzglę-
dy bezpieczeństwa, kompetencją w podejmowaniu bez nadzoru 
prac projektowych układów ochrony katodowej, wystarczającą 
wiedzą teoretyczną i doświadczeniem praktycznym w zakresie 
ochrony katodowej, aby wytypować odpowiednie metody testo-
wania, wymagania odnośnie do przeglądów i kryteria ochrony 

katodowej, kompetencją w ocenianiu i interpretowaniu sku-
teczności ochrony katodowej zgodnie z istniejącymi normami, 
kodeksami i specyfikacjami, kompetencją w doborze kryteriów 
testowania i oceny skuteczności tam, gdzie nie są one dostępne, 
oraz ogólną znajomością ochrony katodowej w innych sektorach 
stosowania. Osoba certyfikowana na poziomie 3. powinna być 
zdolna wyznaczać zasady postępowania przy wyborze, projek-
towaniu i monitorowaniu systemów ochrony katodowej. W tym 
celu powinna umieć rozważyć wszelkie aspekty techniczne, fi-
nansowe i bezpieczeństwa związane z tą technologią. Osoba ta 
musi posiadać umiejętności poziomu 2. i wyższego. Powinna 
umieć przygotować pisemne instrukcje dla wszystkich zadań 
personelu poziomu 1. i 2. oraz oceniać wszelkie dane z nich ze-
brane. Personel certyfikowany na poziomie 3. powinien wykazy-
wać dobre zrozumienie i mieć pełną znajomość teoretyczną norm 
i przepisów.

Podsumowanie
Certyfikacja personelu ochrony katodowej jest w Polsce nowym 

doświadczeniem, które bez wątpienia zmieni obecnie przyjęte i 
akceptowane zasady funkcjonowania osób związanych zawodo-
wo z szeroko pojętą technologią ochrony katodowej. W krajach 
technicznie rozwiniętych w tym zakresie doświadczenia są już 
bardzo bogate. Nowa norma europejska jest tylko odzwiercie-
dleniem istniejącej na Zachodzie od lat praktyki. Jej wymagania 
skonfrontowano z wymaganiami narodowymi i Norma Europej-
ska już została przez te kraje przyjęta do stosowania. Mało tego, 
pojawiły się propozycje, aby certyfikacja personelu ochrony kato-
dowej stała się przedmiotem normy międzynarodowej ISO i już 
wpłynęły wnioski do Komitetu Technicznego ISO TC156WG10 
z propozycją rozpoczęcia prac nad scaleniem i ujednoliceniem 
wymagań w tym zakresie. Certyfikacja personelu ochrony kato-
dowej jest obecnie uznawana jako gwarancja jakości w zakresie 
projektowania, wdrażania, monitorowania i eksploatacji syste-
mów ochrony katodowej we wszystkich obszarach zastosowań, 
a także jako uzupełnienie do stosowania norm z tego zakresu. 
Oczekuje się, że wywoła to ogromny postęp i korzyści dla końco-
wych użytkowników technologii ochrony katodowej, jak również 
wysoce wyspecjalizowanych firm z tej branży. 

Należy te doświadczenia europejskie jak najefektywniej wy-
korzystać i możliwie w całym zakresie wdrożyć do praktyki 
przemysłowej. Konieczne jest z jednej strony szersze udostęp-
nienie wiedzy w formie odpowiednio zorganizowanych szko-
leń i upowszechnienie zasad certyfikacji personelu, ale także 
z drugiej strony jak najszybsze wprowadzenie zmian w prawie 
technicznym, z którego wynikać będzie obowiązek powierza-
nia zadań jedynie kompetentnemu personelowi. Faktyczna re-
alizacja procesu certyfikacji uzależniona będzie od wymagań 
użytkowników końcowych technologii ochrony katodowej.

Następstwem takich działań powinno być podniesienie 
kultury technicznej stosowania w ochronie przeciwkorozyj-
nej metod elektrochemicznych, zwiększenie zaufania do ich 
skuteczności działania, a w konsekwencji skutek najbardziej 
oczekiwany – przedłużenie żywotności podziemnych gazo-
ciągów i ropociągów oraz zbiorników paliwowych.
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