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WOJCIECH SOKÓLSKI

SPZP CORRPOL, Gdańsk, 
Polskie Stowarzyszenie Korozyjne

Światowa Organizacja Korozji –  geneza 
powstania, misja i cele, program działania

Wpływ zjawiska korozji na rozwój cywilizacyjny w aspekcie technicznym, 
ekonomicznym i ekologicznym jest przedmiotem licznych dyskusji w środo-
wiskach zajmujących się ochroną majątku i zasobów przed tym nieuchron-
nym procesem. Prowadzone w wielu krajach szacunki wpływu zjawisk koro-
zyjnych na życie społeczeństw wyraźnie wskazuje na ogrom tego oddziaływa-
nia przede wszystkim na wynik fi nansowy w gospodarce, ale także znany jest 
i szeroko opisany wpływ na środowisko naturalne oraz zdrowie i życie ludzi. 
Nic więc dziwnego, że problematyka ta zaczyna skupiać wokół siebie coraz 
większą uwagę. Na tle wyników z przeprowadzonych szeroko zakrojonych 
badań ekonomicznych skutków korozji w Stanach Zjednoczonych, opisano 
genezę powstania Światowej Organizacji Korozji oraz misję, cele i program 
działania tej organizacji.
Słowa kluczowe: korozja, ochrona przed korozją, ekonomiczne skutki koro-
zji, Światowa Organizacja Korozji

The World Corrosion Organization – genesis, mission and goals, program of acti-
vities
The effect of corrosion on development of civilization in the technical, economic and 
ecological aspect is the subject of numerous discussions in circles dealing with protec-
tion of property and resources from this unavoidable process. Estimates of the effect of 
corrosion phenomena on society, conducted in many countries, indicate the vastness 
of this infl uence primarily on the fi nancial result in economy, but the effect is also 
known and widely described on the natural environment and health and life of hu-
mans. Hence, it is no surprise that more attention is being focused on these problems. 
Basing on the results of widely performed economic research on corrosion effects in 
the United States, genesis has been described of the World Corrosion Organization 
and its mission, goals and the program of activities of this organization.
Keywords: corrosion, corrosion control, economic effects of corrosion, World Corro-
sion Organization

1. Wprowadzenie 

Mówiąc o korozji używa się terminologii 
wojennej. Z korozją się raczej walczy, niż 
jej przeciwdziała. Niestety częściej się bro-
nimy (chronimy) niż atakujemy, by zadać jej 
śmierć. Z tym wszechobecnym zjawiskiem 
oswojeni jesteśmy od dzieciństwa, kojarzy się 
zawsze ze zniszczeniem, uszkodzeniem, zuży-
ciem – czasami także z kłopotami, nieszczę-
ściem, zagrożeniem. W rzeczywistości potęga 
korozji objawia się w znacznie mniej spo-
dziewanych sytuacjach – jest przyczyną nisz-
czenia konstrukcji stalowych, walących się 
mostów, dziurawych rur, cieknących zbiorni-
ków. To ona powoduje przedwczesne zużycie 
obiektów, maszyn i urządzeń, jest przyczyną 

różnego rodzaju awarii, zanieczyszczenia śro-
dowiska, i to z jej powodu znosimy różnego 
rodzaju niedogodności – ciągłe objazdy, roz-
kopane ulice, braki ciepłej wody itp. Do walki 
z tym zjawiskiem wytaczamy cały arsenał róż-
nego rodzaju środków i metod, których jedy-
nym celem jest przedłużenie żywotności oraz 
zachowanie integralności i cech użyteczności 
zabezpieczanych przedmiotów metalowych. 
I w tej walce osiągamy zadziwiające sukcesy 
widoczne w życiu codziennym. Ale niestety ta 
walka kosztuje – i to dużo, bo ta batalia trwa 
nieustannie, od narodzin (produkcji) do śmier-
ci (złomowania).

Czy ktoś to policzył? Czy tym słowom 
można nadać wartości wymierne?

2. Ile kosztuje korozja?

Problematyką korozji i metodami ochrony 
przed korozją zajmuje się szereg ośrodków na-
ukowych oraz różnego rodzaju organizacji na 
całym świecie. Problem jest bardzo poważny 
i fakt, że jest dla wielu z nas coraz mniej po-
strzegalny w codziennym życiu, nie oznacza 
wcale, by można go było lekceważyć. Nie jest 
łatwo ocenić skalę zjawiska i jego wpływ na 
życie społeczeństw. Nikt przecież nie prowa-
dzi takiej ewidencji. Poza tym oprócz kosztów 
bezpośrednich są także pośrednie – np. usu-
wania skutków awarii spowodowanych przez 
korozję. Szacuje się, że obie te składowe są 
mniej więcej sobie równe. 

Pomimo tych trudności, od lat podejmowa-
no próby określenia rozmiaru i metod wylicze-
nia kosztów zjawiska korozji. Pierwsze stu-
dium tego problemu przeprowadzono po raz 
pierwszy w USA w roku 1950, a opracowany 
wtedy raport wzbudził sensację – bezpośred-
nio na korozję Amerykanie przeznaczyli 2,1% 
produktu krajowego brutto (PKB). Podobnie 
wykazał słynny raport T.P. Hoara w Wielkiej 
Brytanii w roku 1970 – 3,5% PKB oraz po-
nowne studia w USA w roku 1975 – 4,5% 
PKB. W Japonii koszty te pod koniec XX wie-
ku określono na ok. 1% PKB. 

W Polsce szacowano także kilkakrotnie 
koszt korozji i ochrony przeciwkorozyjnej 
w gospodarce narodowej. Niestety, dane te 
są bardzo szacunkowe, ponieważ straty zwią-
zane ze zjawiskiem korozji „rozmywają się” 
w przedwczesnych remontach, niespodzie-
wanych awariach, wadach materiałowych 
itp. Nikt też nie oszacuje niewłaściwie wy-
konanych zabezpieczeń przeciwkorozyjnych, 
które trzeba przedwcześnie odnawiać. Cześć 
z tych kosztów jest wstydliwie ukrywana. Bez 
wątpienia w Polsce, społeczeństwie mniej 
zorganizo wanym, straty te są zapewne jeszcze 
ciągle znacząco wyższe niż w krajach rozwi-
niętych. 

Jednak najciekawsze i bardzo pouczające 
dane zebrane zostały w latach 1999–2001, 
podczas opracowywania kolejnego raportu 
w sprawie kosztów korozji w USA [1]. Po 
raz pierwszy wykonano szacunkowe obli-
czenia w tak dużej skali. Badania wykonano 
w odniesieniu do roku 1998 z podziałem na 
koszty stosowania różnych technologii ochro-
ny przeciwkorozyjnej oraz koszty ponoszone 
z tytułu korozji w poszczególnych sektorach 
gospodarki. Obliczono, że koszt bezpośredni 
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korozji w roku 1998 osiągnął w USA wartość 
276 mld USD, co stanowiło 3,1% PNB. To po-
nad 6% przy uwzględnieniu również kosztów 
pośrednich, a więc łącznie prawie 1 200 USD 
rocznie na głowę mieszkańca! 

Wyliczenie kosztów jest trudne i wymaga w 
każdej dziedzinie drobiazgowej analizy kosz-
tów składowych. Aby zobrazować ten problem 
w tablicy 1 podano podział kosztów podczas 
prac przy nakładaniu powłoki malarskiej na 
starą konstrukcję mostową autostrady, na któ-
rej zastosowano grunty pigmentowane minią 
[2]. Jak łatwo wykazać, wykonanie z pozoru 
takich samych czynności i na takiej samej 
powierzchni dla obiektu nowego na terenie 
zakładu produkcyjnego stanowi zaledwie 1/3 
tych kosztów. 

Dla ciekawości warto spojrzeć jak wypada-
ją nakłady na korozję w obszarze związanym 
z wydobyciem, transportem, magazynowa-
niem i przeróbką surowców paliwowych – 
dziedziny niezwykle rozwiniętej w Stanach 
Zjednoczonych. W tablicy 2 zebrano najcie-
kawsze informacje z tego zakresu [1]. 

Tablica 1. Rozkład kosztów aplikacji zesta-
wu powłokowego na konstrukcji mostowej 
autostrady
Table 1. Cost distribution of coating appli-
cation on steel highway bridge structure

Dostęp do obiektu 28%
Osłony (namiot, plandeki) 19%
Przygotowanie powierzchni 10%
Materiał powłokowy 4%
Monitorowanie środowiska 9%
Nakładanie powłok 10%
BHP 15%
Utylizacja odpadów 5%

Tablica 2. Koszty korozji w sektorach wy-
dobycia, transportu i dystrybucji paliw
Table. 2. Corrosion costs in sectors of fuel  
production, transportation and distribu-
tion

Sektor gospodarki w USA
Koszt 

korozji mld 
USD/rok

Wydobycie ropy i gazu 1,4
Transport cieczy i gazu: 
528 000 km gazociągów, 
119 000 km ropociągów 
i 132 000 km innych rurociągów 
z niebezpiecznymi cieczami 

7,0

Dystrybucja gazu ziemnego: 
2 785 000 km (57% rozdzielczych 
i 43% przyłączeniowych 
rurociągów wykonanych ze stali 
i innych metali)

5,0

Rurociągi eksploatowane są w USA przez 
60 głównych operatorów gazociągów oraz 
150 operatorów naftociągów. W analizowa-
nym roku 1998 średni koszt 1 km gazociągu 
wynosił 746 000 USD, a zbudowano 2 576 km 
nowych odcinków. Koszt związany z korozją 
odnieść trzeba do kosztu materiałowego ruro-
ciągu, który wynosił 237 400 USD/km. Obej-
muje on koszt powłoki izolacyjnej 17 000– 
24 000 USD/km (7–10% kosztu rury) oraz 
ochrony katodowej 500 USD/km (0,2% kosz-

tu rury). Ze względów bezpieczeństwa stosuje 
się naddatki korozyjne, których koszt szaco-
wany jest w przedziale 12 000-24 000 USD/
km (5–10% kosztu rury). Koszt projektowania 
zabezpieczenia przeciwkorozyjnego rurociągu 
ocenia się na 3 000–7 760 USD/km (powłoka 
i ochrona katodowa). Całkowity koszt związa-
ny z korozją można oszacować na 32 500 do 
55 500 USD/km, co stanowi około 6% całko-
witego kosztu budowy nowego rurociągu. 

Zgromadzone w raporcie dane ujawnia-
ją szereg niedoskonałości w stosowanym 
obecnie systemie ochrony przeciwkorozyjnej 
i wskazują na potencjalne możliwości zmian 
w tym zakresie. Celowo, zamieszczone wyżej 
dane wskazują np. że przy większym upo-
wszechnieniu technologii ochrony katodowej 
i zwiększeniu jej rzeczywistej skuteczności, 
której koszt obecnie ocenia się zaledwie na 
0,2% wartości materiału (rury), to możliwe są 
oszczędności na materiale 5–10%, bo tyle wy-
daje się aktualnie na tzw. naddatki korozyjne.

Omawiany raport formułuje wnioski w od-
niesieniu do przyszłych działań, które muszą 
być podjęte w celu zmniejszenia kosztów ko-
rozji z podziałem na poszczególne dziedziny 
działalności, a także z podziałem na stoso-
wane technologie ochrony przeciwkorozyj-
nej. Wyniki tych prac rozeszły się echem po 
wszystkich centrach gospodarczych krajów 
mających wysoko rozwiniętą gospodarkę, 
jako potencjalne źródło nie tylko oszczędno-
ści, ale także oczywistego wpływu na efek-
tywność zabezpieczenia istniejącego mienia 
i dorobku, zwiększenie ochrony środowiska 
oraz ułatwienia życia obywatelom. Problem 
został zauważony także przez polityków.

Tablica 3. Podział kosztów korozji przypa-
dający na poszczególne technologie prze-
ciwkorozyjne
Table 3. Corrosion costs distribution for 
particular anticorrosion technologies

Materiały i usługi Udział
(%)

Powłoki ochronne
– powłoki organiczne
– powłoki metalowe

88,3
1,2 

Metale i stopy 6,3
Inhibitory korozji 0,9
Polimery 1,5
Ochrona elektrochemiczna 0,8
Usługi i serwisy 1,0
Badania i rozwój <0,1
Edukacja i szkolenia <0,1

3. Ochrona przed korozją elementem walki 
politycznej

Wyniki omówionego wyżej w zarysie ra-
portu, wsparte działalnością największego na 
świecie stowarzyszenia korozyjnego NACE 
International, zaowocowały w końcu zain-
teresowaniem problematyką korozyjną poli-
tyków amerykańskich. W celu zwiększenia 

Na rys. 1 przedstawiony jest rozkład wy-
liczonych kosztów w poszczególnych anali-
zowanych działach aktywności gospodarczej 
w bazowym roku 1998. W każdych z tych 
działów wykonane zostały drobiazgowe ra-
porty w poszczególnych dziedzinach techniki, 
a także wśród powszechnie uznanych metod 
ochrony przeciwkorozyjnej. Koszty te, to 
koszty bezpośrednie szacowane na podstawie 
dwóch głównych składowych:
1. Koszty projektowania, wytwarzania i bu-

dowy:
dobór materiałów, zamiana np. stali wę- –
glowych stalami stopowymi,
dodatkowy materiał, np. naddatki koro- –
zyjne,
materiały używane do zmniejszenia koro- –
zji, np. powłoki, uszczelnienia, inhibitory 
korozji i ochrona katodowa,
wdrożenia, włączając w to koszty opraco- –
wania i wyposażenia.

2. Koszty zarządzania:
inspekcje związane z procesami korozyj- –
nymi,
obsługa wynikająca z korozji, –
naprawy spowodowane przez korozją, –
wymiana skorodowanych części, –
części zapasowe, –
rehabilitacja (przedwczesne remonty), –
strata czasu produkcyjnego. –

Rys. 1. Podział kosztów korozji na działy gospodar-
ki: uzbrojenie – gaz, woda, energia elektryczna itp.; 
transport – pojazdy mechaniczne, pływające, samo-
loty itp.; infrastruktura – porty, drogi, mosty itp.; 
sfera państwowa – wojsko, odpady radioaktywne 
itp.; produkcja i wytwarzanie – rolnictwo, przemysł 
itp. [1]
Fig 1. Corrosion costs distribution in branch of 
economy: utilities – gas, water, electrical utilities 
etc.; transportation – motor vehicles, ships, aircra-
fts etc.; infrastructure – ports, roads, bridges etc.; 
government – defense, nuclear waste storage etc.; 
production & manufacturing – agricultural, industry 
etc. [1]
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świadomości problemu, Amerykański De-
partament Transportu wydał w marcu 2002 
r. omawiany raport jako dokument Kongresu 
amerykańskiego pod tytułem: „Koszty korozji 
i strategie zapobiegawcze w Stanach Zjedno-
czonych”. W związku z tym powołana została 
odpowiednia podkomisja Kongresu na począt-
ku 2003 roku. W dniu 9 marca 2006 r., przez 
Izbę Reprezentantów został wprowadzony 
w Stanach Zjednoczonych projekt przepisu 
„Corrosion Prevention Act of 2006” [3], na 
podstawie którego przewidziano 50% ulgę 
podatkową na wszystkie kwalifi kowane inwe-
stycje w systemy zapobiegania korozji kon-
strukcji metalowych w USA. Projekt wymaga, 
aby zabezpieczenie przeciwkorozyjne zostało 
zaprojektowanie profesjonalne i certyfi kowa-
ne przez niezależną uznaną jednostkę, taką jak 
np. NACE International, z podstawowej dzie-
dziny, np. obróbki chemicznej, powłok, ochro-
ny katodowej, doboru materiałów. Wszystkie 
etapy profi laktyki przeciwkorozyjnej, w tym 
projektowanie, dobór materiałów i aplikacji/
instalacji, będą kwalifi kować się do ulgi po-
datkowej pod warunkiem, że inwestorzy będą 
zobowiązani, aby wdrożenie realizowane było 
przez wykwalifi kowany personel. 

Korzyści ekonomiczne wynikające z wdro-
żenia kompleksowej strategii zapobiegania 
korozji od dawna uznawane były przez właści-
cieli obiektów nakazowo poddanych obowią-
zkowi stosowania ochrony przeciwkorozyjnej, 
takich jak rurociągi i zbiorniki. Został on przy-
jęty w tych branżach przy założeniu, że kosz-
ty zapobiegania korozji stanowią zaz wyczaj 
jedną dziesiątą, lub mniej, kosztu wymiany 
konstrukcji. Jednakże zwrot w stosunku 10:1 
z inwestycji jest często nieznany w działalno-
ści gospodarczej. Odzwierciedla on korzyści 
ekonomiczne wynikające z zastosowania no-
woczesnych technologii przeciwkorozyjnych. 

Wspomniana podkomisja Kongresu przy-
gotowała odpowiedni model fi nansowy w celu 
wykazania, że inwestycyjna ulga podatkowa 
na zabezpieczenia przeciwkorozyjne, która 
powstała w oparciu o US Energy Tax Credit 
w późnych latach siedemdziesiątych (podatek 
od paliw), zapewnia niezbędne zachęty dla 
prywatnych przedsiębiorców, aby zabezpie-
czać przed korozją, a nie czekać na korozję 
i awarię konstrukcji. Ta ulga podatkowa może 
przyczynić się do utrzymania 1,4 milionów 
miejsc w USA przy jednoczesnej poprawie 
ich bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska. 
Przekonywującym argumentem było wylicze-
nie, z którego wynikało, że dla każdego dolara 
przekazanego dla przedsiębiorstw w drodze 
tej ulgi podatkowej 1,20–3,50 USD wróci do 
budżetu USA. 

W dniu 29 marca 2007 przedłożono projekt 
„Corrosion Prevention Act of 2007”, który ma 
zapewnić przedsiębiorstwom możliwość ko-
rzystania z ulg podatkowych na koszty zwią-
zane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem 
korozji metali [3]. Ustanawiając ten doku-
ment, podkreślono zainteresowanie inwesto-
waniem w przyszłość i pomocą w ochronie 

ludzi, majątku i środowiska przed skutkami 
korozji. Liczy się na to, że jego efektem bę-
dzie tworzenie i utrzymanie miejsc pracy, po-
zytywny wpływ na środowisko i odzyskanie 
globalnej przewagi konkurencyjnej dla wielu 
gałęzi przemysłu amerykańskiego. Sprawa 
ta znalazła się w Senacie w czerwcu 2008 r. 
(„Corrosion Prevention Act of 2008”).

W dniu 11 czerwca 2008 zgłoszono kolejny 
projekt – „Bridge Life Extension Act 2008”. 
Propozycja wyznacza nowe standardy w za-
kresie budowy mostów, które otrzymają fi nan-
sowanie, jeśli uwzględniać będą nowoczesne 
technologie zapobiegania korozji w odniesie-
niu do wszystkich nowych planów budowy 
lub odbudowy mostów. 

Jak wynika z powyższych relacji, walka 
o uznanie zabezpieczeń przeciwkorozyjnych, 
jako działalności priorytetowej – trwa. Na 
pierwszej linii tego frontu znajduje się NACE 
International – Corrosion Society.

4. NACE International – największe 
stowarzyszenie korozyjne 

NACE International jest bez wątpienia obec-
nie liderem inżynierii korozyjnej oraz środo-
wiska naukowego – organizacją, która jedno-
znacznie rozpoznawana jest na całym świecie 
jako główny autorytet w zakresie rozwiązań 
ochrony przeciwkorozyjnej. NACE Interna-
tional, początkowo stanowiąca zrzeszenie na-
rodowe o nazwie  „The National Association 
of Corrosion Engineers”, zostało założone 
w roku 1943 przez 11 inżynierów zajmują-
cych się problematyką rurociągów. Członko-
wie-założyciele pochodzili z regionalnej gru-
py zajmującej się ochroną katodową w latach 
trzydziestych ubiegłego stulecia, w okresie 
początków wprowadzania ochrony katodowej 
w praktyce ochrony rurociągów magistralnych. 
Po ponad 60 latach doświadczeń w rozwoju 
ochrony przeciwkorozyjnej i tworzeniu jej 
standardów, NACE International stało się naj-
większą w świecie organizacją zaangażowaną 
w badania nad korozją. Z jedenastu inżynie-
rów stowarzyszenie urosło do ponad 20 000 
członków z ponad 100 krajów świata. Budo-
wana przez lata wiedza i doświadczenie człon-
ków na całym świecie owocują obecnie tym, 
że NACE International jest zaangażowana na 
wszystkich polach walki z korozją, począwszy 
od procesów chemicznych i systemów wod-
nych, po transport i infrastrukturę. 

NACE International jest także najwięk-
szą organizacją zajmującą się normalizacją 
w dziedzinie korozji i ochrony przeciwkoro-
zyjnej, posiada stale funkcjonujących kilkaset 
komitetów technicznych, prowadzi certyfi ka-
cję personelu zajmującego się korozją oraz 
wielostopniowe szkolenia. Organizuje corocz-
ną konferencję oraz wystawę, w której uczest-
niczy każdorazowo 5–7 tysięcy uczestników, 
500–1000 wystawców z całego świata, zaś ob-
rady odbywają się jednocześnie w kilkudzie-
sięciu salach wykładowych. Bez wątpienia są 
to największe spotkania środowiska naukowe-

go i technicznego poświęcone problematyce 
korozyjnej, których spuścizną są setki publi-
kacji i raportów naukowych.

5. Światowa Organizacja Korozji – The 
World Corrosion Organization (WCO)

W dniu 15 marca 2007 roku, podczas do-
rocznej konferencji CORROSION/2007 
w Nashville (Tennessee, USA) powstała Świa-
towa Organizacja Korozji (The World Corro-
sion Organization – WCO), założona przez 
Australijskie Stowarzyszenie Korozyjne (The 
Australasian Corrosion Association – ACA), 
Chińskie Towarzystwo Korozji i Ochrony 
(The Chinese Society for Corrosion and Pro-
tection – CSCP), Europejską Federację Koro-
zyjną (The European Federation for Corrosion 
– EFC) i amerykańskie stowarzyszenie NACE 
International, której zadaniem jest szerokie 
zrzeszanie środowisk zajmujących się proble-
matyką korozyjną na całym świecie [4]. 

Dyrektorem generalnym został George 
Hays, były prezydent NACE International, 
zaś dyrektorami: Michael Schuetze, prezydent 
Europejskiej Federacji Korozyjnej oraz Tony 
Keane, dyrektor NACE International. Utwo-
rzony został Zarząd administrujący, składają-
cy się z 11 osób. Oprócz czterech organizacji 
założycielskich, członkami WCO jest obecnie 
21 organizacji narodowych i przedstawicieli 
środowisk naukowych. Członkami organizacji 
mogą być organizacje narodowe non-profi t, 
których przedmiotem działania jest szeroko 
rozumiane propagowanie dobrych praktyk 
inżynierskich oraz podstaw nauki o korozji 
i ochronie przeciwkorozyjnej, a także instytu-
cje związane z tą branżą w formie członków 
wspierających.  PSK złożyło w WCO swoją 
deklarację członkowską z końcem 2008 roku 
(w kwietniu b.r. PSK zostało przyjęte do WCO 
jako członek generalny – przyp. red.)

Misja Światowej Organizacji Korozji sfor-
mułowana jest w słowach: „promocja eduka-
cji i najlepszych praktyk w zabezpieczeniach 
przeciwkorozyjnych celem uzyskania socjo-
ekonomicznych korzyści dla społeczeństwa, 
zabezpieczenia zasobów i ochrony środowi-
ska”. Te ogólne słowa przekładają się na zro-
zumiały zakres działania, którym są obecnie 
następujące cele:

W celu podniesienia świadomości publicz-• 
nej w zakresie problematyki korozyjnej: 
opracowanie i wdrożenie Dnia Świado-
mości Korozyjnej (analogicznie jak rozpo-
znawany na całym świecie Dzień Ziemi). 
Dzień ten pomoże dotrzeć do publicznej 
świadomości i wskazać co można zrobić w 
celu poprawienia sytuacji związanej z ko-
niecznością zwalczania korozji.
Identyfi kacja najlepszych praktyk w zarzą-• 
dzaniu korozji: ustalenie, jakie są najlepsze 
praktyki techniczne, które zawsze powinny 
być stosowane przez kraje uprzemysło-
wione. Jednakże, w wielu częściach świata 
brak jest na ten cel środków i dlatego należy 
ustalić odpowiedni dla różnych warunków 
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społeczno-gospodarczych optymalny spo-
sób postępowania.
Ułatwienie dostępu do metod przeciwkoro-• 
zyjnych dla rządów, przemysłu i wspólnoty: 
we współpracy z Międzynarodową Radą 
Korozyjną udostępnić niezbędne informa-
cje, w szczególności w krajach rozwijają-
cych się.
Ustanowienie wspólnych standardów zwią-• 
zanych z korozją na całym świecie: w celu 
ujednolicenia standardów, które są już 
w użyciu.
Manifest WCO zawarty jest w tekście 

„Now is the Time”. Wynika niego, że roczny 
koszt korozji na całym świecie można oszaco-
wać obecnie na 1,8 bilionów USD, co stano-
wi ponad 3% światowego PKB. Jednak rządy 
i przemysł zwraca niewiele uwagi na korozję, 
oprócz obszarów wysokiego ryzyka, takich 
jak np. samoloty czy rurociągi. Teraz jest czas 
na podjęcie wysiłku przez profesjonalistów 
w kierunku kształcenia przemysłu, rządów 
i opinii publicznej. Teraz jest czas na pracę 
nad zharmonizowaniem norm i praktyk na ca-
łym świecie oraz czas na komunikowanie się 
i dzielenie wiedzą na temat technologii ochro-
ny przeciwkorozyjnej. Teraz nadszedł czas, 
aby ochrona przed korozją miała duży wpływ 
na ochronę środowiska, zachowanie zasobów 
oraz ochronę naszych współobywateli. 

6. Podsumowanie

Nie bez powodu większość powyższego tek-
stu poświęcona została zagadnieniom kosztów 
korozji i raportu, który ujawnia ogrom strat, 

jakie ponoszą społeczeństwa na walkę z ko-
rozją. Posłużono się raportem, który dzięki 
m.in. Światowej Organizacji Korozji jest do-
stępny za pośrednictwem Internetu i wszyscy 
mogą zaznajomić się z materia łami źródłowy-
mi. W szczególności, sięgnąć do nich mogą 
decydenci, dla których opisane w raporcie 
zagadnienia bez żadnej wątpliwości są nadal 
nowością.

Polskie Stowarzyszenie Korozyjne po-
winno włączyć się w zarysowujący się ogól-
noświatowy nurt działań na rzecz intensy-
fi kacji wdrożeń nowoczesnych technologii 
przeciwkorozyjnych. Mamy ku temu szereg 
powodów, między innymi i taki, że wiele do-
brych wzorców wdrożonych i sprawdzonych 
w krajach wysoko uprzemysłowionych, nie 
tylko technicznych, ale także organizacyjnych 
i prawnych, musi być jak najszybciej zaadap-
towanych także w naszym kraju. Być może 
taka konsolidacja sił międzynarodowych uła-
twi te działania, które jak dotychczas nie zła-
mały oporu administracji, przeciwstawiającej 
się szeregu postulatom zgłaszanym przez śro-
dowiska zajmujące się ochroną przed korozją 
w wielu gałęziach gospodarki, a których re-
alizacja w Polsce, w świetle opisanych wyżej 
nurtów rozwojowych na świecie, wydaje się 
zupełnie oczywista.
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