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Ochrona katodowa – nowe zasady szkolenia
Ustanowiona w roku 2006 i ofi cjalnie przyjęta przez Polski Komitet Norma-
lizacyjny norma europejska PN-EN 15257 „Ochrona katodowa – poziomy 
kompetencji i certyfi kacja personelu ochrony katodowej” postawiła nie tylko 
jasno sformułowane wymagania dotyczące wymagań w stosunku do wiedzy 
i doświadczenia osób zajmujących się merytorycznie technologią ochrony 
katodowej, ale także pośrednio wskazała zasady szkolenia w tym zakresie. 
W normie określony jest program nauczania na 40-godzinnych kursach na 
poziom certyfi kacji 1. i 2. oraz wymagania dot. osiągnięć zawodowych osób 
ubiegających się o certyfi kację na poziomie 3. W opracowaniu zaprezento-
wano główne zasady nauczania podstaw teoretycznych oraz praktycznych 
ochrony katodowej wg normy oraz porównano je z praktyką nauczania aka-
demickiego. Podzielono się doświadczeniami z organizacji i wyników prze-
prowadzonych kursów wg tego systemu.
Słowa kluczowe: ochrona katodowa, szkolenie personelu, EN15257
Cathodic protection – new training principles
The European Standard PN-EN 15257 „Cathodic protection – Competence levels 
and certifi cation of cathodic protection personnel”, established in 2006 and offi cially 
adopted by the Polish Committee for Standardization, not only set out clearly for-
mulated needs concerning requirements as to knowledge and experience of persons 
dealing with cathodic protection technology, but also determined training principles 
in this scope. The teaching program is determined in the standard for 40-hour cours-
es at certifi cation level 1st and 2nd, as well as requirements concerning professional 
achievements of persons applying for certifi cation at level 3rd. In the elaboration main 
teaching principles have been presented of theoretical and practical foundations of 
cathodic protection acc. to the standard and they have been compared with academic 
teaching practice. Experience derived from this system courses organisation and ob-
tained results has been shared.
Keywords: cathodic protection, personnel training, EN15257
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1. Wprowadzenie

Ustanowiona w roku 2006 i ofi cjalnie przyję-
ta przez Polski Komitet Normalizacyjny norma 
europejska PN-EN 15257 [1] postawiła nie tylko 
jasno sformułowane wymagania dotyczące wy-
magań w stosunku do wiedzy i doświadczenia 
osób zajmujących się merytorycznie technologią 
ochrony katodowej, ale także określiła zasady 
szkolenia w tym zakresie. Ochrona katodowa 
obejmuje bardzo wąski specjalistyczny wyci-
nek interdyscyplinarnej wiedzy technicznej i nie 
jest, a zapewne także i nie będzie w przyszłości, 
przedmiotem odrębnego i obszernego przedmio-
tu nauczania ani w szkolnictwie średnim, ani 
wyższym.

Jednocześnie, w miarę rozwoju przemysło-
wego i rozwijającej się gospodarki, zapotrzebo-
wanie na doświadczoną kadrę techniczną w tej 
właśnie technologii ochrony przeciwkorozyjnej 
stale rośnie. Ilość konstrukcji stalowych eks-
ploatowanych w wodach naturalnych i w ziemi 
także powiększa się (nabrzeża, platformy wydo-

bywcze, jednostki pływające, rurociągi, zbiorni-
ki). Utrzymanie wszystkich tych obiektów w na-
leżytym stanie technicznym przez wymagany 
okres eksploatacji w znaczącej mierze zależy od 
sprawnego funkcjonowania systemów ochrony 
katodowej.

Pierwsze systemy ochrony katodowej zostały 
dla potrzeb morskich opracowane na początku 
dziewiętnastego wieku – w roku 1824 Sir Hum-
phry Davy zastosował specjalnej konstrukcji 
gwoździe stalowe do ochrony miedzianego po-
szycia statków fl oty brytyjskiej, tj. ochronę ka-
todową miedzi za pomocą galwanicznych anod 
żelaznych. Na przełomie wieków dziewiętnaste-
go i dwudziestego, w okresie elektryfi kacji linii 
tramwajowych i kolejowych, systemy ochrony 
katodowej posłużyły do opanowania katastro-
falnej korozji infrastruktury miejskiej spowodo-
wanej przez prądy błądzące. W miarę rozwoju 
techniki wydobywczej gazu i ropy naftowej oraz 
opanowania produkcji rurociągów spawanych 
do transportu surowców, już w latach 30. XX 
wieku pojawiła się technika ochrony katodowej 

z zewnętrznym źródłem prądu oraz pierwsze 
kryteria osiągania skutecznego poziomu ochrony 
przeciwkorozyjnej konstrukcji stalowych w zie-
mi. Wymagania te stosowane są powszechnie do 
dnia dzisiejszego. Zasadniczy rozwój technologii 
nastąpił w krajach wysoce uprzemysłowionych 
po II wojnie światowej. Również w Polsce po-
cząwszy od lat 50. ub.wieku nastąpiło zaintereso-
wanie technologią ochrony katodowej – najpierw 
związane z korozją pancerzy kabli telekomuni-
kacyjnych powodowaną przez prądy błądzące, 
później z wymaganiami bezpieczeństwa eksplo-
atacji podziemnych rurociągów ciśnieniowych, 
przede wszystkim gazociągów magistralnych. 
Dzisiaj tę technologię stosuje się powszechnie 
w gospodarce morskiej, do ochrony: rurociągów 
na terenie miast i zakładów przemysłowych, den 
zbiorników magazynowych ropy naftowej i pa-
liw płynnych, zbiorników na stacjach paliwo-
wych, wnętrza wymienników ciepła i aparatury 
przemysłowej oraz stalowego zbrojenia kon-
strukcji żelbetowych.

Pomimo tak oczywistych zalet i narastają-
cych potrzeb, technologia ochrony katodowej 
ciągle nie znajduje swojego należnego miejsca 
w przepisach technicznych, takich jak np. pra-
wo budowlane, które bezwzględnie powinno 
nakazywać stosowanie tej metody wszędzie tam, 
gdzie wymagana jest odpowiednio wysoka sku-
teczność zabezpieczenia przeciwkorozyjnego. 
Nic w tym dziwnego, skoro los taki podzielają 
wszystkie metody ochrony przeciwkorozyjnej 
– brak w przepisach zarówno wymagań w od-
niesieniu do kwestii technicznych, jak również 
kompetencji osób i fi rm realizujących zabezpie-
czenia. Pojawienie się wspominanej na wstępie 
normy europejskiej rzuca nieco inne światło na 
potrzeby przygotowania zawodowego personelu 
w tej wąskiej dziedzinie wiedzy technicznej oraz 
zagospodarowania jego potencjału w działaniach 
na rzecz prawidłowo i skutecznie realizowanych 
systemów ochrony katodowej metalowych kon-
strukcji podziemnych i podwodnych. Zawiera 
ona nie tylko wymagania dot. procesu certyfi ka-
cji personelu, ale także podaje program meryto-
ryczny oraz sposób egzaminowania, ustanawia-
jąc w ten sposób nowe zasady szkolenia.

2. Certyfi kacja personelu ochrony 
katodowej

Certyfi kacja perso nelu w zakresie technologii 
ochrony katodowej, która jest treścią wymagań 
normy [1], nie jest niczym nowym. Od szeregu 
lat wymagania takie stawiane są w USA, gdzie 
NACE International stosuje już cztero stopniowy 
poziom kwalifi kacji i certyfi kacji specjalis tów 
w tej dziedzinie. Pierwsze prace nad akredytacją 
specjalistów przez NACE rozpoczęto już w 1971 
roku, a program dotyczący ochrony katodowej 
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Rys. 1. Schemat powiązania wymagań normy PN-EN 15257 z przepisami technicznymi
Fig. 1. Schematic relationship between the PN-EN 15257 and technical directives

wdrożony został w roku 1987. Bez wątpienia 
miało to związek z wprowadzonym w USA w 
1988 roku 10-letnim programem opanowania 
problemu ochrony przeciwkorozyjnej około 
1.200.000 podziemnych stalowych zbiorników 
paliwowych, gdzie jedną z głównych zatwier-
dzonych technologii umożliwiających wyeli-
minowanie przecieków paliwa do wód grun-
towych była ochrona katodowa. Rząd Stanów 
Zjednoczonych udzielał ulg podatkowych na te 
działania pod warunkiem prowadzenia ich pod 
nadzorem certyfi kowanych specjalistów NACE. 
W roku 2000 „NACE CP Training and Certifi -
cation Program” [2] przewidywał 3 poziomy 
kompetencji, od roku 2004 do dzisiaj 4 poziomy: 
tester, technik, technolog, specjalista. 

Także w Europie [3] szereg państw posiada 
wypracowane procedury kwalifi kacji personelu 
zajmującego się ochroną katodową w niektórych 
działach techniki, np. w gazownictwie. W Eu-
ropie najstarszy system certyfi kacji w zakresie 
ochrony katodowej wprowadzony został przez 
Niemcy i dotyczył fi rm usługowych pracujących 
na podziemnych gazociągach, wodociągach 
i zbiornikach. Uruchomiony został w roku 1976 
przez DVGW (Deutscher Verein von Gas- und 
Wasserfachmännern) – niemieckie stowarzy-
szenie specjalistów zajmujących się wodą i ga-
zem. System ten, opisany w dokumencie DVGW 
Merkblatt GW11 [4], nie dotyczył bezpośrednio 
personelu, a obejmował całą fi rmę, w tym wiodą-
cych specjalistów.

W Wielkiej Brytanii [5] od roku 1996 został 
wdrożony system dwustopniowej certyfi kacji 
personelu ochrony katodowej przez Institute of 
Corrosion (ICorr) na podstawie wcześniejszych 
doświadczeń British Gas w certyfi kacji w zakre-
sie spawania, nakładania powłok i ochrony kato-
dowej. Certyfi kacja personelu z zakresu ochrony 
katodowej prowadzona jest także przez jednostki 
specjalistyczne (badania nieniszczące, nurkowa-
nie, obsługa pojazdów podwodnych).

We Francji system certyfi kacji personelu 
ochrony katodowej wprowadzony został w 1996 
roku przez Francuskie Stowarzyszenie Norma-
lizacyjne (AFNOR) jako system trójstopniowy: 
technik, specjalista, ekspert (dwie normy NF 
A05-690 dot. kompetencji [6] i NF A05-691 dot. 
certyfi kacji [7]). W analogiczny sposób wprowa-
dzono certyfi kację personelu w Holandii w roku 
1998 (głównie w obszarze ochrony katodowej 
zbiorników podziemnych), a od roku 2000 po-
dobny do francuskiego system trójstopniowy 
(operator, inżynier, ekspert) we Włoszech. 

W Polsce, a może i we wszystkich krajach nale-
żących kiedyś do grupy państw socjalistycznych, 
pomimo tego, że ochrona katodowa jest metodą 
elektrochemiczną, przyjęło się klasyfi kować ją 
wśród metod elektrycznych. Za technologię tę 
odpowiadał także resort związany z elektrycz-
nością – Ministerstwo Łączności. Ta klasyfi kacja 
ma w Europie historyczne znaczenie, ponieważ 
pierwsze zastosowania ochrony katodowej mia-
ły ścisły związek z zabezpieczeniem miejskiej 
infrastruktury konstrukcji podziemnych przed 
szkodliwym oddziaływaniem prądów błądzą-
cych. Trudno przesądzać, czy taki stan jest słusz-
ny, czy nie, ale większość osób zajmujących się 
ochroną katodową w warunkach technicznych 
posiada wykształcenie elektryczne, podczas gdy 
w środowiskach zajmujących się stroną teore-

tyczną tej technologii znaczącą przewagę sta-
nowią chemicy. Ma to istotny wpływ na zasady 
szkolenia specjalistów ochrony katodowej oraz 
przydzielania im odpowiednich kompetencji czy 
uprawnień (elektrycznych chemikom i odwrot-
nie). Przykładowo Stowarzyszenie Inżynierów 
i Techników Przemysłu Chemicznego wydawało 
uprawienia Rzeczoznawcy w zakresie „Korozji 
w przemyśle chemicznym” specjalistom ochrony 
katodowej, wychodząc z założenia, że ich dzia-
łalność ma w pierwszym rzędzie na celu zabez-
pieczenie chronionego obiektu przed korozją. 
W roku 1983 [8] uchwalona została specjalizacja 
zawodowa inżynierów, której celem było za-
pewnienie możliwości poziomego awansu oraz 
podniesienia rangi zawodu. Specjalistą zgodnie 
z duchem tej uchwały jest osoba:

posiadająca współczesną, stale aktualizowaną  –
wiedzę w danym obszarze techniki oraz umie-
jętność praktycznego korzystania z niej w pra-
cy zawodowej,
potrafi ąca podać sposób rozwiązania określo- –
nego problemu techniczno-organizacyjnego,
mająca udział w nowoczesnych, poważniej- –
szych rozwiązaniach z ew. patentami i publi-
kacjami,
prezentująca wysoki poziom etyki, dbająca  –
o reputację zawodową, rzetelną ocenę rozwią-
zań, uczciwe i bezstronne wyrażanie opinii.
Specjalizacja „Ochrona elektrochemiczna 

przed korozją” przypisana została do działu 
„Elektrotechnika” i znalazła się w kompetencji 
Komisji Stowarzyszeniowej do spraw Specjali-
zacji Zawodowej Inżynierów powołanej przez 
Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków 
Polskich. Specjalizacja ta zachowana została 
do dnia dzisiejszego i obecnie sprawy związane 
z procedurą jej nadawania [9] prowadzi Główna 
Komisja Specjalizacji Zawodowej Inżynierów 
i techników FSNT-NOT.

Niestety, w środowiskach technicznych spe-
cjalizacja zawodowa nie przyjęła się w takim 
stopniu, jak np. w medycynie. Uzyskiwanie 
specjalizacji jest trudne, nie przynosi praktycz-
nie żadnych korzyści fi nansowych, ani nie jest 
wymagane, np. przy sprawowaniu ważnych czy 
odpowiedzialnych stanowisk. Wydaje się, że dzi-
siaj dalece bardziej atrakcyjne (i łatwiejsze) jest 

w tym względzie uzyskanie tytułu „Inżyniera 
europejskiego”, wprowadzonego w 1987 roku 
przez Federację FEANI (Féderation Européenne 
d’Associations Nationales d’Ingenieurs), która 
współpracuje z Komisją Europejską w sprawach 
dotyczących zawodu inżyniera oraz uznawania 
dyplomów inżynierskich dla celów akademic-
kich i zawodowych.

Cechą wspomnianych wyżej rzeczoznawstwa 
i specjalizacji zawodowej jest przede wszyst-
kim to, że nie wiążą one uznania umiejętności 
zawodowych z kompetencjami ani wymagania-
mi przepisów technicznych. Mówiąc obrazowo: 
w żadnym przepisie nie ma wymagania, aby np. 
projekt techniczny z obszaru ochrony katodowej 
mógł być wykonany i zweryfi kowany wyłącznie 
przez „inżyniera specjalistę”, ani też dyplom „in-
żyniera specjalisty” nie potwierdza kompetencji 
do wykonywania takich czynności.

Na tym tle norma PN-EN 15257 jawi się jako 
zupełnie inne rozwiązanie – wskazuje zakres wy-
maganej wiedzy i doświadczenia niezbędny do 
uzyskania certyfi katu określonego stopnia oraz 
przypisuje im kompetencje do wykonywania 
określonych czynności zawodowych w obsza-
rze technologii ochrony katodowej. Z koniecz-
ności więc norma stawia wymagania związane 
z kształceniem personelu i określa zasady tego 
szkolenia.

3. Wymagania w zakresie szkolenia 
personelu wg PN-EN 15257

Wymagania normy PN-EN 15257 zostały już 
szeroko opisane wcześniej w różnych aspektach 
i dla różnych czytelników [10–18], jednak pro-
blem nowych zasad szkolenia, które wynikają 
z jej koncepcji, nie był do tej pory przeanalizo-
wany. Koncepcję tę można zaprezentować na 
następującym schemacie przedstawionym na 
rys. 1.

Wynika z niego, że cała sfera wymagań zwią-
zanych w wiedzą i kompetencjami personelu 
zajmującego się technologią ochrony katodowej 
może być w sposób jednoznaczny przywoływa-
na w przepisach technicznych poprzez proste 
odwołanie się do normy. Oznacza to, że osoba 
certyfi kowana wg omawianych zasad powinna 
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być zdolna do wykonywania czynności w stop-
niu adekwatnym do określonych kompetencji. 
Poziom tych kompetencji może, ale nie musi być 
przywołany w przepisie, ponieważ wzajemne 
relacje z wymaganą wiedzą uregulowane są już 
w normie. To istnienie tych relacji narzuca po-
trzebę nowego podejścia do szkolenia.

W normie określony jest program nauczania 
na 40-godzinnych kursach na 1. i 2. poziom 
certyfi kacji oraz wymagania dot. osiągnięć za-
wodowych osób ubiegających się o certyfi kację 
na poziomie 3. Poniżej zestawiony został spis za-
dań, które powinien umieć wykonywać personel 
2. i 3. stopnia certyfi kacji dla sektora zastosowań 
ochrony katodowej do konstrukcji metalowych 
podziemnych i podwodnych: 

sporządzanie instrukcji technicznych dot. po- –
miarów i eksploatacji,
zebranie informacji ogólnych do celów pro- –
jektowania opartych na instrukcjach technicz-
nych dla prostych warunków,
zebranie szczegółowych informacji i danych  –
do celów projektowania,
badania przedodbiorowe i włączanie urządzeń  –
zasilających oraz kontrola biegunowości,
interpretacja wyników odbioru technicznego  –
lub danych z weryfi kacji osiągów oraz sporzą-
dzanie raportów z odbioru, weryfi kacji osią-
gów i przeglądu systemu dla prostych ukła-
dów ochrony katodowej,
interpretacja wyników odbioru technicznego  –
lub danych z weryfi kacji osiągów oraz sporzą-
dzenie raportów z odbioru, weryfi kacji osią-
gów i przeglądu systemu dla innych układów,
interpretacja wyników kontroli działania  –
i przygotowanie raportu z kontroli działania,
określenie rutynowego zwiększenia/zmniej- –
szenia prądu wyjściowego w celu utrzymania 
optymalnych osiągów,
określenie zwiększenia/zmniejszenia prądu  –
wyjściowego w celu utrzymania optymalnych 
osiągów włącznie z działaniami zaradczymi 
celem korygowania anomalii i interferencji,
świadomość i spełnienie wymagań bezpie- –
czeństwa związanych ze stosowaniem ochro-
ny katodowej w danym sektorze, zadaniem do 
wykonania i poziomem kompetencji,
ocena ryzyka wymagań bezpieczeństwa zwią- –
zanych ze stosowaniem ochrony katodowej w 
danym sektorze, zadaniem do wykonania i po-
ziomem kompetencji,
umiejętność zbadania każdego przypadku ko- –
rozyjnego ubytku masy materiału podczas sto-
sowania ochrony katodowej,
umiejętność zbadania każdego przypadku pę- –
kania materiału podczas stosowania ochrony 
katodowej,
wykorzystanie doświadczeń terenowych do  –
poprawy projektów, funkcjonowania, oceny 
wydajności i procedur konserwacji instalacji 
ochrony katodowej,
pomiar potencjału metal/elektrolit (swobodny  –
potencjał korozyjny),
pomiar rezystywności metodami: 4-elektrodo- –
wą Wennera i z użyciem soil box,
projektowanie prostych układów ochrony ka- –
todowej, np. dla małych zakopanych zbiorni-
ków lub rurociągów o ograniczonej długości,
projektowanie wszystkich innych układów  –
ochrony katodowej,

nadzór nad przygotowaniem stali do wykona- –
nia przyłącza kablowego i do naprawy powło-
ki,
nadzór nad wykonaniem przyłącza kablowe- –
go, z uwzględnieniem połączenia śrubowego, 
zaciskania i kleju przewodzącego,
nadzór nad wykonaniem przyłącza kablowego  –
z uwzględnieniem lutowania, spawania egzo-
termicznego i lutowania twardego typu „Pin-
Brazing”,
nadzór nad instalowaniem anod galwanicz- –
nych,
nadzór nad instalowaniem urządzenia zasila- –
jącego prądu stałego (z wyłączeniem dopro-
wadzenia prądu przemiennego – zależnie od 
przepisów),
nadzór nad wykonaniem głębokich układów  –
anodowych,
nadzór nad wykonaniem innych układów ano- –
dowych zasilanych z zewnętrznego źródła 
prądu,
nadzór nad instalowaniem urządzeń izolują- –
cych,
nadzór nad instalowaniem stałych elektrod  –
odniesienia (z kalibracją włącznie) i elektrod 
symulujących,
nadzór nad instalowaniem elektrod uziemia- –
jących ograniczających oddziaływanie prądu 
zmiennego i odgraniczników prądu stałego,
sprawdzanie ciągłości elektrycznej wszystkich  –
części zabezpieczanej konstrukcji,
lokalizacja rurociągu, zbrojenia żelbetu i ob- –
cych konstrukcji metalowych,
sprawdzanie biegunowości na wyjściu urzą- –
dzenia zasilającego prądu stałego,
inspekcja i badanie izolacji oraz urządzeń  –
ochrony przeciwprzepięciowej,
pomiar prądu i napięcia w obwodzie ochrony  –
katodowej,
inspekcja i pomiar prądu oraz napięcia na wyj- –
ściu urządzenia zasilającego prądu stałego,
inspekcja i sprawdzenie ogólnego działania  –
urządzenia zasilającego prądu stałego,
inspekcja i konserwacja wyjść urządzenia za- –
silającego prądu stałego,
inspekcja i konserwacja podzespołów urzą- –
dzenia zasilającego prądu stałego (w zakresie 
zależnym od przepisów),
sprawdzenie napięcia i prądu na wyjściu urzą- –
dzenia zasilającego prądu stałego kalibrowa-
nym miernikiem przenośnym,
pomiar potencjału załączeniowego (ON),  –
pomiar potencjału wyłączeniowego (OFF),  –
pomiary potencjału załączeniowego (ON) me- –
todą CIPS,
pomiary potencjału w reżimie ON/OFF meto- –
dą CIPS,
ustalenie i potwierdzenie synchronizacji  –
przerw w dopływie prądu przy pomiarach po-
tencjału wyłączeniowego,
pomiar potencjału załączeniowego i pozba- –
wionego składowej IR oraz prądu stałego i 
zmiennego z użyciem elektrod symulujących,
pomiar gradientów potencjału w ziemi, –
pomiary intensywne, jak zdefi niowano w EN  –
13509,
pomiary tłumienia sygnału prądu przemienne- –
go określonej częstotliwości,
gradient napięcia prądu stałego (DCVG), bez  –
rejestracji, jak zdefi niowano w EN 13509,

gradient napięcia prądu stałego (DCVG), z re- –
jestracją pomiarów cyfrowych,
przeglądy metodą Pearsona, –
badanie interferencji, –
analiza i eliminowanie interferencji prądu sta- –
łego,
analiza i eliminowanie interferencji prądu  –
przemiennego,
nadzór nad naprawą kabla i połączenia, –
kontrola izolacji rury osłonowej od rurociągu  –
przewodowego,
interpretacja danych i analiza wykrytych ano- –
malii,
inspekcja wizualna rurociągu i elementów  –
składowych systemu ochrony katodowej: 
uszkodzenia fi zyczne rurociągu i systemu 
ochrony katodowej, uszkodzenia powłoki, 
zniszczenia korozyjne.
Przytoczenie przykładowych wymagań normy 

jest tu celowe i ma wykazać ogrom wymaganej 
wiedzy praktycznej od personelu ochrony ka-
todowej, co zasadniczo wpływa na sposób jego 
szkolenia. 

4. Nauczanie podstaw teoretycznych 
i praktycznych

Nie sposób nawet w czasie 80-godzinnego 
kursu przekazać w pełni przytoczony wyżej 
wymagany zakres wiedzy. Również trzeba mieć 
świadomość, że nie można realnie oczekiwać 
takiej możliwości w akademickim procesie dy-
daktycznym. Oznacza to, że osoby ubiegające się 
o certyfi kację powinny sobie z tego zdawać spra-
wę, że większość umiejętności muszą nabyć pod 
nadzorem specjalistów w miejscu pracy, podczas 
wykonywania codziennych czynności na instala-
cjach ochrony katodowej. Taka forma szkolenia 
przez pracodawcę albo poprzez samokształcenie 
przewidziana jest w normie. Praktyczne do-
świadczenie przemysłowe w ochronie katodowej 
powinno być nabyte przed certyfi kacją – norma 
podaje minimalny czas takiego praktycznego 
przygotowania.

Również podczas prowadzenia szkoleń nie-
zbędne jest zastosowanie w części praktycznej 
metod dydaktycznych, które zintensyfi kują spo-
sób przekazywania wiedzy słuchaczom. Prze-
widując taką konieczność w normie postawiono 
wymaganie, aby ośrodek szkoleniowy był wypo-
sażony w: 

urządzenia pokazowe i badawcze symulujące  –
warunki elektryczne, które normalnie istnieją 
w rzeczywistych warunkach ochrony katodo-
wej konstrukcji przemysłowych,
salę wykładową wyposażoną w odpowiedni  –
sprzęt i pomoce do nauczania podstaw teore-
tycznych,
pracownię odpowiednio wyposażoną w sprzęt,  –
pomoce oraz instrumenty, materiały i próbki 
do celów realizacji praktycznych szkoleń i ba-
dań w zakresie ochrony katodowej.

Wychodząc naprzeciw takim potrzebom w wie-
lu krajach opracowano do celów szkoleniowych 
poletka (poligony) szkoleniowe, na których zain-
stalowane są chronione obiekty w różnych konfi -
guracjach oraz systemy ochrony katodowej przy-
stosowane do prowadzenia treningu w różnego 
rodzaju pomiarach i badaniach.
Takie typowe zagadnienia jak:

podstawy elektryczności, korozji i powłok, –
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podstawy ochrony przeciwkorozyjnej, –
podstawy ochrony katodowej i technik pomia- –
rowych,
zasady bezpieczeństwa i stosowanie norm –

mogą być przekazane w formie wykładu, ko-
rzystnie we współczesnej postaci multimedialnej. 
Mogą być także zilustrowane pokazami i ćwi-
czeniami laboratoryjnymi, których celem jest 
utrwalenie zależności teoretycznych. Również 
takie pokazy mogą być przeprowadzone na funk-
cjonujących instalacjach ochrony katodowej.
System nauczania znany z zajęć akademickich, 
któremu przyświeca jedynie cel przekazania 
słuchaczowi jak największej wiedzy, nie jest 
w opisywanym szkoleniu przydatny, ponieważ 
konieczne jest doprowadzenie do tego, aby słu-
chacz w jego trakcie nabył przede wszystkim 
określonych umiejętności. Jest to możliwe wy-
łącznie przez trening. Osiągnięcie w określonym 
stopniu biegłości zawodowej warunkuje zdanie 
egzaminu certyfi kacyjnego przewidzianego wy-
maganiami normy.
Należy zwrócić uwagę na istotną trudność 
w szkoleniu praktycznym metod pomiarowych 
stosowanych w ochronie katodowej. Złożoność 
zjawisk zachodzących na granicy faz pomiędzy 
chronionym obiektem a ziemią jest tak ogromna, 
że powtarzalność prowadzonych eksperymen-
tów może nie być zachowana. W szczególności 
kwestia ta dotyczy egzaminu z umiejętności 
praktycznych, w którym wymaga się uzyskania 
wyniku oczekiwanego przez komisję egzamina-
cyjną, znanego na podstawie wcześniej wykona-
nych pomiarów wzorcowych. Aby uniknąć nie-
jednoznaczności, stosuje się modele zastępcze 
lub wykorzystuje dobrze zdefi niowane poligony 
pomiarowe specjalnie wykonane dla potrzeb cer-
tyfi kacji personelu ochrony katodowej. Ze zro-
zumiałych względów fi nansowych nie mogą one 
istnieć w środowisku akademickim, a jedynie 
przemysłowym (np. w gazownictwie).

W celu sprawdzenia możliwości realizacji w 
krajowych warunkach kursu szkoleniowego dla 
kandydatów na 1. stopień certyfi kacji zgodnie z 
normą PN-EN 15257 przeprowadzono tygodnio-
wy kurs dla pracowników gazownictwa w roku 
2008 [13] i powtórzono z odpowiednią mody-
fi kacją programu w roku  2010. Bez wątpienia 
wymagania dotyczące organizacji kursów kwa-
lifi kujących personel ochrony katodowej na pod-
stawie normy PN-EN 15257 są bardzo wysokie. 
Pierwszy kurs w wymiarze 40 godzin zajął całą 
przestrzeń czasową na zajęcia dydaktyczne w 
okresie tygodnia roboczego. Zakres przekazanej 
wiedzy, po uzgodnieniach ze słuchaczami i ade-
kwatnie do ich przygotowania merytorycznego 
(słuchaczami była grupa posiadająca kilkuletnie 
doświadczenie), nie był do końca zgodny z pro-
gramem przewidzianym przez normę, ponieważ 
obejmował zagadnienia bardziej specjalistyczne, 
związane z ukształtowanymi zainteresowaniami 
słuchaczy. Wariant taki powinien być przewi-
dziany w planie kursów i zatwierdzony przez 
jednostkę certyfi kującą.

Niestety, czas przeznaczony na zajęcia tereno-
we był zbyt krótki (8 godz. z 40). Tego rodzaju 
ćwiczenia terenowe w zasadzie sprowadzają się 
do pokazu, a nie – jak to chciał twórca normy 
– do treningu w samodzielnym wykonywaniu 
pomiarów. W tym zakresie należy się zdać na 
doświadczenia uczestników kursu i trening indy-

widualny w miejscu pracy. Pomimo obszernego 
zakresu programu kursu, a także jego wątków 
bardziej specjalistycznych, odczuwalny był u 
wielu słuchaczy niewystarczający poziom przy-
swojonej wcześniej wiedzy podstawowej, co 
miało swój skutek w trudności w zrozumieniu 
niektórych zagadnień teoretycznych. Oznacza 
to potrzebę selekcji kandydatów pod względem 
przygotowania zawodowego – niestety, norma 
takiej selekcji nie przewiduje.

Egzamin w postaci testu wyboru sprawdził 
się. Analiza wyników potwierdziła statystyczny 
rozkład prawidłowych odpowiedzi. Uczestnicy 
postulowali przygotowanie znacznie większej 
ilości pytań i zadań wariantowych, ponieważ 
podczas przygotowywania się do egzaminu ich 
rozwiązywanie ułatwia naukę. 

Spełnienie wysokich wymagań merytorycz-
nych kursu pociąga za sobą potrzebę zaangażo-
wania sporej kadry wysoko specjalizowanych 
wykładowców. Ta trudność może być rozwią-
zana wyłącznie poprzez współpracę z wiodący-
mi ośrodkami przemysłowymi, głównie w ga-
zownictwie. Szczególnie jest ona niezbędna do 
prowadzenia zajęć terenowych na pracujących 
obiektach infrastruktury podziemnej.

5. Podsumowanie

Norma PN-EN 15257 określająca poziomy 
kompetencji oraz zasady certyfi kacji personelu 
ochrony katodowej, w sposób pośredni pokazuje 
potrzebę nowego spojrzenia na zasady szkolenia 
specjalistów z zakresu tej technologii ochrony 
przeciwkorozyjnej. Praktyka akademicka jest 
w tym względzie mało przydatna, ponieważ nie 
jest nastawiona na kształtowanie praktycznych 
umiejętności technicznych słuchacza. Odbycie 
szkolenia związanego z certyfi kacją kompeten-
cji powinno być przez kandydata poprzedzone 
odpowiednio długą praktyką przemysłową, naj-
korzystniej pod okiem doświadczonego spe-
cjalisty. Także spełnienie wysokich wymagań 
merytorycznych kursu pociąga za sobą potrzebę 
angażowania kadry wysoko specjalizowanych 
wykładowców z dużym doświadczeniem prze-
mysłowym.  
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