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Certyfi kacja personelu ochrony katodowej 
wg PN-EN 15257:2008

Według wymagań normy europejskiej EN 15257 osoby prowadzące działalność techniczną w dziedzinie technologii ochrony ka-
todowej powinny posiadać określone kompetencje zawodowe. Potwierdzeniem kompetencji jest odpowiedni certyfi kat wystawiany 
przez zatwierdzoną, akredytowaną w PCA jednostkę certyfi kującą osoby. Norma przewiduje cztery sektory zastosowań ochrony 
katodowej (ochrona katodowa w ziemi, w wodzie morskiej, w betonie oraz wewnątrz aparatów) i 3-stopniową certyfi kację.
W referacie omówiono postanowienia normy dotyczące wymagań w zakresie kompetencji, zakres wymaganych wiadomości i do-
świadczenia zawodowego oraz zasady prowadzenia egzaminów certyfi kujących. W Polsce proces certyfi kacji personelu ochrony 
katodowej wdraża od września 2013 r. UDT CERT w Warszawie.
Słowa kluczowe: ochrona katodowa, certyfi kacja personelu

Cathodic protection personnel certifi cation according to PN-EN 15257:2008

As per the requirements of European standard EN 15257, persons conducting technical activities in cathodic protection techno-
logy should demonstrate specifi c professional competences. Such competences can be confi rmed by a certifi cate, issued by a per-
sonnel certifying institution accredited by the Polish Centre for Accreditation. The standard defi nes four sectors of application of 
cathodic protection (underground and immersed metallic structures, marine metallic structures, reinforced concrete structures 
and inner surfaces of metallic container structures) and presents the existing three levels of certifi cation.
The provisions of the standard relating to competence requirements, the scope of the required knowledge and professional expe-
rience, and the principles of conducting certifying examinations are discussed in the paper. In Poland, the cathodic protection 
personnel certifi cation process is being implemented from September 2013 by the UDT CERT in Warsaw.
Keywords: cathodic protection, personnel certifi cation

1. Wprowadzenie

Ochrona katodowa jest jedną z najskuteczniejszych metod ochro-
ny przeciwkorozyjnej metalowych konstrukcji i elementów kontak-
tujących się stale ze środowiskiem elektrolitycznym, np. wodami 
naturalnymi, wodą morską, ziemią, mediami chemicznymi. Jedno-
cześnie jest w wielu zastosowaniach niezwykle trudna technicznie, 
i to zarówno na etapie projektowania, budowy, jak i eksploatacji. 
W niektórych przypadkach jest ona wręcz niebezpieczna dla chro-
nionego obiektu, jeśli nie jest przestrzegany wymagany odpowiedni 
reżim pracy instalacji ochrony katodowej. Skutkiem tego może być 
nie tylko ewidentny brak efektu ochrony przed korozją zabezpie-
czanego obiektu, ale także i intensyfi kacja procesów korozyjnych 
na nim lub na sąsiednich, niewłączonych do tego systemu obiek-
tach metalowych. Ochrona katodowa zaliczana jest – z punktu wi-
dzenia techniki budowlanej – do jednej z dziedzin elektrotechniki. 
Ma to swoje uzasadnienie w tym, że instalacje ochrony katodowej 
w znaczącej większości wymagają zewnętrznego zasilania w ener-
gię elektryczną. Prąd ochrony katodowej przepływa w środowisku 
elektrolitycznym, nie elektronowym, stąd powszechnie znane w 
środowisku elektryków wyuczone zasady i znane prawa rozpływu 
prądu w obwodach przewodzących prąd wg mechanizmu elektro-
nowego nie zawsze znajdują zastosowanie w kontakcie ze zjawi-
skami polaryzacji elektrochemicznej. Ponadto technologia ochro-
ny katodowej wykorzystuje prąd stały, a nie powszechnie obecnie 
wykorzystywany prąd przemienny, co stanowi dla wykonawców 
instalacji potrzebę uwzględniania tego faktu podczas prac instala-
cyjnych. 

Jednak zasadnicza trudność w tej technologii tkwi w elektroche-
micznym charakterze zjawisk leżących u podstaw ochrony katodo-

wej. Ich zrozumienie jest niezbędne na każdym etapie stosowania 
tej metody w technice. Związane jest to zarówno z projektowaniem 
systemów zabezpieczających, jak i doborem materiałów, techniką 
pomiarową i ostateczną oceną skuteczności działania zabezpie-
czenia przeciwkorozyjnego. To znajomość procesów korozyjnych 
i zjawisk elektrochemicznych zachodzących na granicy faz pomię-
dzy metalem a środowiskiem elektrolitycznym podczas przepływu 
przez nią prądu elektrycznego decyduje o trafności rozwiązań tech-
nologicznych i uzyskaniu wymaganej skuteczności zabezpieczenia 
przeciwkorozyjnego.

Interdyscyplinarny charakter technologii ochrony katodowej 
i potrzeba gwarancji uzyskania wymaganego efektu technicznego 
w postaci oczekiwanego stopnia zabezpieczenia przeciwkorozyjne-
go wymuszają konieczność powierzania realizacji takiego przedsię-
wzięcia jedynie odpowiednio wykształconemu i doświadczonemu 
personelowi technicznemu. Tę potrzebę potęguje fakt stosunkowo 
powolnego postępu procesów korozyjnych i możliwość potwier-
dzenia uzyskanego efektu ochronnego dopiero po stosunkowo dłu-
gim czasie od zastosowania tego zabezpieczenia. 

Wspomniane wyżej czynniki doprowadziły w konsekwencji 
do zdefi niowania kompetencji personelu uprawnionego do wy-
konywania poszczególnych czynności związanych z technologią 
ochrony katodowej. Na wzór wcześniej stosowanych w niektórych 
krajach zachodnich wymagań technicznych, po kilku latach przy-
gotowań wydano w roku 2006 Normę Europejską EN 15257 pt. 
„Ochrona katodowa – Poziomy kompetencji oraz certyfi kacja per-
sonelu ochrony katodowej”. Fakt ten upowszechniony został przez 
Polski Komitet Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją SEP 
[1], wkrótce też norma ta wydana została w języku polskim [2], 



445Ochrona przed Korozją, ISSN 0473-7733, vol. 57, nr 11/2014

a komunikat o jej treści zamieszczony został w „Ochronie przed 
Korozją” [3]. Na X konferencji PKEOpK SEP „Pomiary korozyj-
ne w ochronie elektrochemicznej”, w 2008 r. w Juracie, przyjęto 
uchwałę [4] o konieczności natychmiastowego rozpoczęcia realiza-
cji w Polsce postanowień normy europejskiej PN-EN 15257:2008, 
którą przekazano do Ministerstwa Gospodarki i Polskiej Izby Inży-
nierów Budownictwa. Problematyka certyfi kacji personelu ochrony 
katodowej była przedmiotem dyskusji na konferencjach Polskiego 
Stowarzyszenia Korozyjnego [5–7], a także upowszechniana za-
równo w czasopismach [8–12], jaki na konferencjach specjalistycz-
nych [13–15].

Przedmiotem opracowania jest prezentacja aktualnego stanu 
wdrożenia omawianej normy i perspektywy dalszego rozwoju pro-
cesu certyfi kacji personelu ochrony katodowej w Europie.

2. Zakres normy EN 15257 i jej istotne wymagania

Norma ma na celu umożliwienie zdefi niowania i weryfi kacji 
kompetencji personelu prowadzącego badania ochrony katodowej, 
projektowanie, prace wykonawcze, inspekcje oraz prace konserwa-
cyjne. Rozwój technologii ochrony katodowej w różnych dziedzi-
nach techniki doprowadził obecnie do dających się wyróżnić grup 
jej zastosowań zależnych od środowiska eksploatacji konstrukcji 
i elementów stalowych: eksploatowanych w ziemi (i wodach na-
turalnych), w środowisku słonej wody morskiej i w środowisku 
betonu. Osobną grupę stanowi ochrona katodowa wewnątrz meta-
lowych naczyń, zbiorników, wymienników ciepła i innej aparatury 
w różnych środowiskach przemysłowych. Z biegiem lat stosowa-
nia ochrony katodowej, pomimo wspólnych zasad zabezpieczenia 
przeciwkorozyjnego metali w środowisku elektrolitycznym, dla 
każdej z tych grup ukształtowała się nieco odmienna technologia, 
rodzaje stosowanych podzespołów, a nawet nazewnictwo. Można 
także odnotować takie różnice w obrębie wydawałoby się jednego 
środowiska, np. ziemi, gdzie zasady stosowania ochrony katodowej 
różnią się nawet znacznie dla konstrukcji wydłużonych (rurocią-
gów) od zwartych (zbiorników), rurociągów pojedynczych długich 
(magistralnych) od skupionych w aglomeracji miejskiej lub prze-
mysłowej (sieci rozdzielcze i dostawcze), czy też pionowych (oru-
rowania studni i odwiertów). 

Norma wyróżnia tylko cztery sektory stosowania ochrony kato-
dowej, które dotyczą konstrukcji metalowych odpowiednio: pod-
ziemnych lub zanurzonych, morskich, konstrukcji żelbetowych 
(stali w betonie) i powierzchni wewnętrznych. Dla każdego z nich 
wyszczególniony jest wyodrębniony szczegółowy zakres wiedzy, 
z którym oprócz zasad ogólnych musi być zaznajomiony personel 
ochrony katodowej. Poziomy kompetencji i procesy certyfi kacji 
dotyczą następujących sektorów stosowania wyszczególnionych w 
załączniku A normy:
A.2 Konstrukcje metalowe podziemne i zanurzone
A.3 Konstrukcje metalowe morskie
A.4 Konstrukcje żelbetowe
A.5 Powierzchnie wewnętrzne konstrukcji pojemników 

metalowych
W normie zdefi niowano trzy (1., 2. i 3.) poziomy kompetencji 

personelu obejmujące przeglądy, projektowanie, instalowanie, te-
stowanie i konserwacje (eksploatacje) systemów ochrony katodo-
wej. Sprecyzowano ramy procedur dotyczące szkolenia i egzami-
nowania oraz zasad wydawania certyfi katów dla osób, które wyka-
zały się odpowiednim poziomem kompetencji.

Norma ponadto defi niuje minimalne wymagania dla ośrodków 
certyfi kujących odpowiedzialnych za przebieg procesu certyfi kacji. 
Przyjęto 5-letni okres przejściowy od ustanowienia normy do peł-
nego wdrożenia procesu certyfi kacji.

Poziomy kompetencji w normie europejskiej EN 15257 nie 
zostały nazwane, np. monter, technik, specjalista, jak to zostało 
wcześniej przyjęte w niektórych krajach rozwiniętych, w których 
wdrożono ranking specjalistów w tej dziedzinie techniki. Norma 
w zasadzie wymaga odbycia szkolenia (minimum 40-godzinnego) 
przed przystąpieniem do egzaminu zarówno na 1., jak i 2. stopień 
kompetencji. Najwyższy stopień kompetencji (3.) powinien być 
udokumentowany dorobkiem technicznym osoby posiadającej sta-
ły wieloletni kontakt zawodowy z technologią ochrony katodowej.

Procedury certyfi kacji personelu ochrony katodowej muszą pozo-
stawać w zgodzie z naczelną normą dotyczącą certyfi kacji osób, tj. 
PN-EN ISO/IEC 17024. Jej ostatnia znowelizowana wersja z roku 
2012 ma tytuł: „Ocena zgodności – Ogólne kryteria działania róż-
nych rodzajów jednostek prowadzących certyfi kację osób”. Osta-
teczny termin jej pełnego wdrożenia to 1.07.2015 r.

3. Proces wdrażania normy EN 15257 w Polsce

Jeszcze w czasie prac normalizacyjnych w CEN, przed ustano-
wieniem Normy Europejskiej EN 15257, treść wymagań tego do-
kumentu była przedmiotem dyskusji i analizy na forum Polskiego 
Komitetu Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją – PKEOpK 
SEP. Po jej ustanowieniu, znając wagę tego dokumentu, również 
z inicjatywy PKEOpK SEP przystąpiono do opracowania tekstu 
w języku polskim i doprowadzono do jej wydania w Polsce w roku 
2008.

W tym samym roku podczas obrad X Krajowej Konferencji „Po-
miary korozyjne w ochronie elektrochemicznej”, która miała miej-
sce w Juracie, po szerokiej dyskusji uznano, że wdrażanie w Polsce 
postanowień normy PN-EN 15257 niestety nie przebiega w sposób 
zadawalający. Podjęte przez PKEOpK SEP inicjatywy zmierzające 
do zainteresowania problematyką uznania kwalifi kacji i certyfi ka-
cji personelu ochrony katodowej odpowiednich władz i urzędów 
niestety nie doczekały sie oczekiwanej reakcji. Ustalono, że PKE-
OpK SEP wraz z Zarządem Głównym SEP przy wsparciu Polskie-
go Stowarzyszenia Korozyjnego wdroży podjętą przez Konferencję 
uchwałę w tej sprawie [4].

W wyniku tych działań jako jednostkę partnera wytypowano 
UDT CERT, posiadającego uprawnienia certyfi kacji osób. Informa-
cje o przygotowaniu procesu certyfi kacji personelu ochrony kato-
dowej obecny Departament Certyfi kacji i Oceny Zgodności Urzę-
du Dozoru Technicznego prezentował na kolejnych konferencjach 
PKEOpK (2010, 2012 [15]) i PSK (2011 [7], 2013). Po włączeniu 
do współpracy w roku 2012 Izby Gospodarczej Gazownictwa oraz 
GAZ-SYSTEM-u i PGNiG w lutym 2013 r. Prezes Urzędu Dozoru 
Technicznego powołał Komitet Programowy Nr 9 do Spraw Cer-
tyfi kacji Personelu Ochrony Katodowej. Program certyfi kacji per-
sonelu ochrony katodowej (Wydanie 1) UDT zatwierdził w dniu 
1.10.2013 r. Z tą również datą wystawione zostały pierwsze certy-
fi katy 3. stopnia dla 9 członków Komitetu Programowego, powo-
łanych zgodnie z przewidzianą procedurą do merytorycznej współ-
pracy podczas dalszego procesu wdrożenia certyfi kacji personelu 
ochrony katodowej. Informacje o rozpoczętym procesie certyfi ka-
cji w UDT CERT znalazły się na stronie internetowej UDT [16]. 
Niestety ostatni, jak i obecny okres, wskutek zmian personalnych 
w UDT, nie rokuje przyspieszenia i szybkiego zakończenia prac 
wdrożeniowych certyfi kacji, chociaż minął już termin okresu przej-
ściowego przeznaczony na ten cel. Ubocznym efektem wspomnia-
nej opieszałości jest wzmożona aktywność ośrodka szkoleniowego 
czeskiej fi rmy ATEKO w Ostrawie, która tanio oferuje certyfi kację 
zainteresowanych osób z Polski wg ČSN EN 15257. Certyfi katy 
uzyskało tam już kilkadziesiąt osób.
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4. Dalszy rozwój – propozycja normy międzynarodowej 
ISO/DIS 15257:2013

Opracowana w Europie norma porządkująca ocenę kompeten-
cji osób zajmujących się technologią ochrony katodowej znalazła 
uznanie międzynarodowe i stała się dla Komitetu Technicznego 
ISO/TC 156/ WG 10 wzorcem do przygotowania w roku 2013 pro-
pozycji wymagań w tym zakresie o zasięgu globalnym. Oczywiście 
oparta jest na wzorcowych wymaganiach określonych w normie 
ISO/IEC 17024. 

Zachowano 4 sektory zastosowań ochrony katodowej i ogólną, 
chociaż bardzo skróconą konstrukcję normy. Zaproponowano jed-
nak szereg zmian, z których najważniejsza to rozszerzenie pozio-
mów kompetencji aż do 5. wraz z propozycją ich nazwania:

Level 1 Cathodic Protection Data Collector (or Tester)
Level 2 Cathodic Protection Technician
Level 3 Cathodic Protection Senior Technician
Level 4 Cathodic Protection Specialist
Level 5 Cathodic Protection Expert
Wzorem normy europejskiej dla każdego sektora i poziomu 

kompetencji wyszczególnione zostały w odpowiednich tabelach 
wymagane zagadnienia techniczne, których znajomość potwierdza 
kompetencje osoby zajmującej się zawodowo ochroną katodową. 
Pozostałe kwestie ujęte zostały w załącznikach do normy: warunki 
przystąpienia do oceny kompetencji (wykształcenie, doświadczenie 
zawodowe, ćwiczenia terenowe, szkolenia), egzaminy, certyfi kacja 
i recertyfi kacja, okres przejściowy.

Ponieważ od szeregu lat prowadzone są w różnych krajach od-
mienne systemy certyfi kacji, ich ujednolicenie w ogólnej normie 
międzynarodowej ISO wymagało propozycji ich wzajemnego od-
niesienia. W normie podano odpowiedniki certyfi katów uzyska-
nych wg wcześniejszych zasad: europejskie (EN), amerykańskie 
(NACE) i australijskie (AS) oraz normy ISO/DIS 12527. W tabeli 1 
podano te odpowiedniki w oryginalnej postaci z załącznika C pro-
jektu normy [17].

5. Podsumowanie

Czynności związane z badaniami, projektowaniem, wykonaw-
stwem, eksploatacją, a w szczególności oceną skuteczności dzia-
łania systemów ochrony katodowej, w świetle uznanych i obecnie 
rozszerzanych wymagań międzynarodowych, powinny być wyko-
nywane wyłącznie przez wykwalifi kowany personel posiadający 
wymagane kompetencje potwierdzone odpowiednimi certyfi kata-
mi. Fakt ten musi w końcu znaleźć swoje odzwierciedlenie w pol-
skim Prawie budowlanym w formie ustanowienia uprawnień dla 

personelu ochrony katodowej w sposób analogiczny jak dla innych 
specjalności zawodowych. Praktyka już to potwierdziła, ponieważ 
od dawna w projektach technicznych (np. rurociągów, zbiorników 
podziemnych) wydzielany jest odrębny dział „Ochrona katodowa” 
w branży elektrycznej. Zmiany te, jak również nadzór nad samym 
procesem certyfi kacji personelu ochrony katodowej w UDT CERT, 
powinno wprowadzić Ministerstwo Gospodarki w porozumieniu 
z innymi resortami. Uporządkowanie i podniesienie rangi tej strefy 
działalności technicznej do uznanego w świecie poziomu oczeki-
wane jest w środowisku od dawna.
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Tabela 1. Odpowiedniki certyfi katów (zał. C z normy [17])

Application
sector

Level 1 
of ISO 15257

Level 2 
of ISO 15257

Level 3 
of ISO 15257

Level 4 
of ISO 15257

Level 5 
of ISO 15257

Buried Onland structures NACE Level 1 (CP 
Tester)

NACE Level 2 
(CP Technician)

EN 15257 Level 1

NACE Level 3 (CP 
Technologist)

EN 15257 Level 2
AS 2832.1 (Corrosion 

Technician)

NACE Level 4 (CP 
Specialist)

EN 15257 Level 3
AS 2832.1 (Corrosion 

Engineer)

No present equivalent

Marine & Immersed 
structures

EN 15257 Level 1S 
(France)

NACE Level 2 (CP 
Technician – Maritime)

EN 15257 Level 1
EN 15257 Level 2 EN 15257 Level 3 No present equivalent

Steel Reinforced Concrete 
structures No present equivalent EN 15257 Level 1 EN 15257 Level 2 EN 15257 Level 3 No present equivalent

Inner surfaces No present equivalent EN 15257 Level 1 EN 15257 Level 2 EN 15257 Level 3 No present equivalent


