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CERTYFIKACJA PERSONELU OCHRONY KATODOWEJ 
WG PN-EN 15257 I REALIA WDROŻENIA TEJ NORMY W POLSCE

1. Wprowadzenie

Abstrakt
Artykuł zawiera analizę aktualnej sytuacji w ochronie przed korozją, opisuje problemy 

wynikające z niedostosowania polskich aktów prawnych do przepisów i norm europejskich. 
Zwraca uwagę na potrzebę prawnego uporządkowania kwalifikacji zawodowych i odpowiedzial-
ności osób wykonujących prace w zakresie związanym z ochroną przed korozją. Szczegółowo 
opisuje kompetencje i uprawnienia tych osób zgodnie z przepisami opublikowanej przez PKN 
normy PN-EN 15257:2008. Zamieszcza także krótkie opisy normatywnych aktów prawnych 
pokazując ich niedostatki i różnorodność podejścia w sprawach kwalifikacji zawodowych. 
Wnioski opisane w podsumowaniu treści artykułu postulują pilne uporządkowanie aktów 
prawnych związanych z ochroną przed korozją i certyfikacją kwalifikacji osób  uczestniczących 
w projektowaniu, wykonawstwie, nadzorze i eksploatacji instalacji i urządzeń ochrony 
katodowej.

Problematyka certyfikacji personelu ochrony katodowej i roli, jaką muszą we wdrożeniu 
normy europejskiej odegrać polskie środowiska techniczne, była już przedmiotem w ostatnim 
okresie szeregu publikacji i wystąpień na konferencjach naukowo-technicznych [1-6]. 
Przedstawiono wtedy nową normę europejską [7] dotyczącą poziomów kompetencji i certy-
fikacji personelu ochrony katodowej oraz ogólny zarys perspektywy wdrożenia jej do polskie-
go ustawodawstwa. Z pewną przykrością należy odnotować fakt, że oprócz przetłumaczenia na 
język polski oraz zatwierdzenia przez PKN tego tłumaczenia i przekazania normy PN-EN 
15257 do druku w zasadzie nic się od tego czasu nie zmieniło. 

Należy jeszcze raz wyraźnie podkreślić, że Polskie Stowarzyszenie Korozyjne (PSK), 
członek Europejskiego Stowarzyszenia Korozyjnego (EFC), a także i inne stowarzyszenia 
naukowe i techniczne związane z działalnością związaną z ochroną przed korozją, w tym Polski 
Komitet Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją SEP (PKEOpK), w ślad za podjętymi 
w skali Unii działaniami zmierzającymi do prawnego uporządkowania kwalifikacji zawo-
dowych związanych z bezpieczeństwem eksploatacji budowli, zapewnienia ochrony zdrowia 
i życia ludzi oraz ochrony środowiska naturalnego, do których zalicza się całokształt zagadnień 
związanych z zabezpieczeniami antykorozyjnymi obiektów technicznych, powinno przystąpić 
do analizy obecnej sytuacji w tej kwestii w Polsce oraz do porządkowania praw związanych 
z kwalifikacjami zawodowymi w powiązaniu z odpowiedzialnością personelu na etapie 
projektowania, wykonawstwa i eksploatacji systemów ochrony antykorozyjnej. Organizacje te 
powinny poczynić starania o zmiany w Prawie budowlanym, modyfikację przepisów o stowa-
rzyszeniach i innych przepisów w celu dopasowania w tej kwestii polskiego prawa do 
wymagań w Unii Europejskiej. Do czasu, kiedy to nie będzie możliwe, PSK powinno podjąć 
akcję wśród inwestorów na rzecz podniesienia jakości zabezpieczeń antykorozyjnych poprzez 
zatrudnianie wyłącznie firm i personelu legitymującego się odpowiednimi certyfikatami 
potwierdzającymi ich specjalizację techniczną. W chwili obecnej odnotowuje się szereg 
nieprawidłowości, głównie posługiwanie się bezprawnymi tytułami zawodowymi związanymi 
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z ochroną antykorozyjną (np. specjalisty), oraz projektowaniem i weryfikacją projektów z zakresu 
technologii ochrony przeciwkorozyjnej przez osoby, które  wprawdzie posiadają wymagane 
uprawnienia budowlane, ale nie posiadają oczekiwanego wykształcenia i doświadczenia 
w zakresie ochrony przeciwkorozyjnej, co w końcowym rezultacie prowadzi do wykonania 
prac na nienależytym poziomie. Najwyższy już czas na ustanowienie specjalizacji zawodowej, 
której cechą jest szeroko rozumiana działalność na rzecz ochrony przed korozją – zawodu 
korozjonisty. Do tej nazwy przyzwyczajona jest cała rzesza inżynierów i techników, którzy de 
facto tej działalności poświęcają nieczęsto całe swoje życie zawodowe.

Niestety zarysowane wyżej działania w skali, w jakiej są realizowane, nie przynoszą 
zadawalających rezultatów. Niezbędne jest określenie konkretnych wymagań w odniesieniu do 
istniejących przepisów i stworzenie silniejszego frontu wśród decydentów administracji 
państwowej celem wsparcia niezbędnych zmian w przepisach (głównie związanych z Prawem 
budowlanym – przede wszystkim ustanowienia wymagań posiadania uprawnień w zakresie 
projektowania i aplikacji zabezpieczeń przeciwkorozyjnych).

Z drugiej strony odczuwalna jest coraz większa presja ze strony inwestorów na środowisko 
techniczne związana z coraz to wyższymi oczekiwaniami jakościowymi, dotyczącymi wyrobów 
i technologii przeciwkorozyjnych, między innymi także w zakresie ochrony elektrochemicznej – 
– technologii ochrony katodowej. Również wśród wymagań przetargowych pojawia się coraz 
częściej obowiązek legitymowania się odpowiednim wykształceniem i przygotowaniem 
zawodowym. Niestety nie zawsze spełnienie tych wymagań ma skutki rozstrzygające i zdarza się, 
że nieliczne grono specjalistów „rozszarpywane” jest przez konkurujących ze sobą wykonawców. 
Aby podkreślić absurdalność tej sytuacji, koniecznie trzeba dodać, że ów specjalista nie może 
złożyć swojego podpisu na własnym projekcie technicznym, ani dokonać wpisu do dziennika 
budowy, ponieważ jego „specjalność” nie jest formalnie uznana w Prawie budowlanym.

Omawiana poniżej w ogólnych zarysach norma jest w zasadzie pierwszym dokumentem tej 
rangi (normą europejską), regulującym wymagany poziom wiedzy i kompetencji w stosunku 
do wszystkich służb zajmujących się wprowadzaniem i eksploatacją zabezpieczeń przeciw-
korozyjnych w gospodarce i przemyśle w odniesieniu do systemów ochrony katodowej. 
Wyróżnienie ochrony katodowej wśród innych technologii ochrony przeciwkorozyjnej nie jest 
przypadkowe – technika ta jest trudna i wymaga szczególnego przygotowania personelu nie 
tylko w sprawach technicznych, ale także odpowiedzialności zawodowej, ponieważ efekty jej 
działania nie są widoczne i do jej oceny wymagają specjalnych metod pomiarowych. Bez 
wątpienia wdrożenie w życie postanowień tej normy, a ma to nastąpić do roku 2011, wiążące się 
przede wszystkim z potrzebą podniesienia poziomu kwalifikacji kadry technicznej, ale także 
i jednoczesnym wprowadzeniem odpowiednich wymagań do polskiego prawa. Z tego powodu 
poniżej zebrane zostały także istniejące obecnie przepisy wykonawcze związane z Prawem 
budowlanym związane z ochroną katodową, do których sformułowane zostały konkretne 
uwagi oraz w niektórych miejscach także postulaty zmian.
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2. Ogólne wymagania kwalifikacji personelu i podział kompetencji

Norma PN-EN 12527 ma na celu zdefiniowanie i określenie zasad weryfikacji kompetencji 
personelu prowadzącego badania ochrony katodowej, prace wykonawcze, inspekcje oraz prace 
konserwacyjne. Norma definiuje trzy poziomy kompetencji personelu działającego w dziedzi-
nie ochrony katodowej obejmujące przeglądy, projektowanie, instalowanie, testowanie 
i konserwację (eksploatację). Precyzuje ramy procedur dotyczące szkolenia i certyfikacji 
personelu wymagane do uzyskania i wykazania się poziomami kompetencji. Definiuje 
minimalne wymagania dla ośrodków certyfikujących odpowiedzialnych za certyfikację. 

Osoba, która uzyskała certyfikat zgodnie z normą powinna być sklasyfikowana na jednym 
z trzech następujących poziomów w zależności od jej kompetencji w poszczególnych sekto-
rach stosowania:
·Poziom 1 kompetencji

Osoba certyfikowana na poziomie 1-szym powinna wykazać się zarysem wiedzy dotyczącej:
a) podstaw elektryczności, korozji i powłok;
b) ochrony katodowej i technik pomiarowych;
c) zasad bezpieczeństwa i stosownych norm dotyczących ochrony katodowej.
Osoba powinna być kompetentna do wykonywania zadań zgodnie z pisemną instrukcją 

techniczną i pod nadzorem personelu poziomu 2-go lub 3-go. Personel poziomu 1-szego 
powinien być kompetentny w:

1. sprawdzaniu ważności kalibracji sprzętu pomiarowego i testującego stosowanego 
w ochronie katodowej;

2.przeprowadzaniu pomiarów i testów zgodnie z instrukcją;
3. rejestrowaniu i klasyfikacji wyników pomiarów i testów;
4.przedstawianiu wyników w zrozumiałej formie;
5.nadzorowaniu i przeprowadzaniu inspekcji i badań podczas instalacji systemów ochrony 

katodowej;
6.przeprowadzaniu rutynowych prac konserwacyjnych systemów ochrony katodowej.

Personel poziomu 1-szy nie może być odpowiedzialny za dobór metody bądź techniki 
badawczej, ani za przygotowanie pisemnej instrukcji technicznej, czy też za interpretację 
wyników badań.

Dodatkowo oprócz kompetencji personelu poziomu 1, osoba certyfikowana na poziomie 
2-gim powinna wykazać się kompetencją w zakresie:

a) ogólnych podstaw ochrony przeciwkorozyjnej i ochrony katodowej;
b) podstaw elektryczności;
c) roli powłok i ich wpływu na ochronę katodową;
d) szczegółowej znajomości procedur badawczych ochrony katodowej i zasad bezpieczeństwa.

Osoba ta powinna rozumieć i być kompetentną w wykonywaniu zadań ochrony kato-
dowej zgodnie z ustanowionymi i uznanymi procedurami. 

Personel poziomu 2-go powinien być kompetentny w:
1. przeprowadzaniu i nadzorowaniu wszystkich obowiązków poziomu 1-go;
2. udzielaniu porad personelowi poziomu 1-go;
3. wyborze techniki pomiarowej i badawczej ochrony katodowej do wymaganych celów;
4. określeniu ograniczeń stosowania metody badawczej zgodnie z ustanowionymi procedurami;
5. przekładaniu norm i specyfikacji z zakresu pomiarów i badań ochrony katodowej na 

pisemne instrukcje techniczne dotyczące pomiarów i badań, rutynowej konserwacji 
i procedur instalacyjnych ochrony katodowej;

·Poziom 2 kompetencji
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6. nastawianiu sprzętu pomiarowego i testującego oraz weryfikacji nastaw urządzeń;
7. porządkowaniu i przedstawianiu wyników pomiarów i badań w zakresie ochrony kato-

dowej;
8. interpretacji i ocenie wyników zgodnie z odnośnymi normami, kodeksami lub specyfi-

kacjami;
9. określaniu rutynowych działań zaradczych;

10. podejmowaniu prostych prac projektowych ochrony katodowej pod nadzorem 
osoby certyfikowanej poziomu 3-go. Jeśli nie zabraniają tego lokalne przepisy, osoba 
certyfikowana na poziomie 2-gim może zgodnie z ustanowionymi procedurami podjąć 
się bez nadzoru w znanym środowisku prostych prac projektowych ochrony katodowej;

11. nadzorowaniu i sprawdzaniu instalacji układów ochrony katodowej;
12. odbiorze technicznym układów ochrony katodowej pod odpowiedzialnością osoby 

certyfikowanej na poziomie 3-go. Jeśli nie zabraniają tego lokalne przepisy, osoba 
certyfikowana na poziomie 2-gim może zgodnie z ustanowionymi procedurami podjąć 
się bez nadzoru w znanym środowisku odbioru technicznego prostych układów ochrony 
katodowej;

13. podejmowaniu konserwacji układu ochrony katodowej.

Osoba certyfikowana na poziomie 3-cim powinna wykazać się:

a) szczegółową znajomością teorii korozji, podstaw elektryczności, projektowania, insta-
lowania, odbioru technicznego, testowania i oceniania skuteczności ochrony katodo-
wej, włączając względy bezpieczeństwa, w co najmniej jednym sektorze stosowania;

b) kompetencją w podejmowaniu bez nadzoru prac projektowych układów ochrony 
katodowej w co najmniej jednym sektorze stosowania;

c) wystarczającą wiedzą teoretyczną i doświadczeniem praktycznym w zakresie ochrony 
katodowej, aby wytypować odpowiednie metody testowania, wymagania odnośnie 
przeglądów i kryteria ochrony katodowej;

d) kompetencją w ocenianiu i interpretowaniu osiąganych wyników ochrony katodowej 
zgodnie z istniejącymi normami, kodeksami i specyfikacjami;

e) kompetencją, aby pomóc ustalić kryteria odnośnie testowania i osiąganych wyników 
tam, gdzie nie są one dostępne;

f) ogólną znajomością ochrony katodowej w innych sektorach stosowania.

Personel poziomu 3-go powinien być kompetentny w:
1. projektowaniu systemów ochrony katodowej;
2. ustanawianiu i autoryzacji procedur pomiarowych i badawczych ochrony kato-

dowej;
3. interpretacji norm, kodeksów, specyfikacji i procedur;
4. wyznaczaniu poszczególnych metod i procedur badawczych ochrony katodowej, które 

należy zastosować;
5. interpretacji otrzymanych wyników pomiarów i badań ochrony katodowej oraz 

wykorzystaniu ich do weryfikacji skuteczności ochrony;
6. określaniu wszelkich działań zaradczych;
7. przeprowadzaniu, nadzorowaniu i zatwierdzaniu wszystkich obowiązków dla poziomu 

1-go i 2-go;
8. podejmowaniu pełnej odpowiedzialności technicznej za ośrodek szkoleniowy lub 

ośrodek egzaminacyjny i kadrę;
9. wykorzystywaniu doświadczeń terenowych do doskonalenia projektów ochrony kato-

dowej, jej funkcjonowania, oceny skuteczności i procedur konserwacji.

·Poziom 3 kompetencji
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Personel poziomu 3-go może być upoważniony przez ośrodek certyfikujący lub jego 
pełnomocnika do zarządzania i nadzorowania w ich imieniu szkoleniami i/lub egzaminami na 
poziomach 1-szym i 2-gim.

Sektory stosowania ochrony katodowej i zarazem odrębne zakresy kompetencji określone 
w normie dotyczą odpowiednio podziemnych lub zanurzonych konstrukcji metalowych, 
konstrukcji metalowych morskich, konstrukcji żelbetowych i powierzchni wewnętrznych 
konstrukcji pojemników metalowych.

Do tego sektora zastosowań odnoszą się następujące normy i polskie odpowiedniki [8-13]:
-EN 12954 Cathodic protection of buried or immersed metallic structures – General 

principles and application of pipelines,
-EN 13509 Cathodic protection measurement techniques,
-EN 13636 Cathodic protection of buried metallic tanks and related piping,
-EN 14505 Cathodic protection of complex structures,
-EN 50162 Protection against corrosion by stray current from direct current systems,
-EN 15112 External cathodic protection of well casings.

Ten sektor zastosowań obejmuje na przykład:
-zakopane rurociągi,
-odcinki rurociągów lądowych przecinające rzeki, jeziora lub krótkie odcinki mórz,
-zakopane zbiorniki,
-dna (stronę zewnętrzną) zbiorników nadziemnych,
-orurowanie odwiertów.

Jest to obecnie w Polsce największy obszar zastosowań ochrony katodowej w technice. 
Również w tej dziedzinie jest największa grupa pracowników zawodowo związanych z techno-
logią ochrony katodowej. Z przykrością należy jednak odnotować fakt nikłego zainteresowania 
administracji technicznej problematyką ochrony przeciwkorozyjnej zarówno w odniesieniu do 
obiektów, jak i personelu odpowiedzialnego za utrzymanie stanu technicznego. 

Od strony przepisów odnotować można pewną różnorodność podejścia do opisywanej 
problematyki. Są to:

(Dz. U. Nr 97, poz. 1055) 

§ 18. 1. Gazociąg stalowy powinien być zabezpieczony przed korozją zewnętrzną za pomocą powłok 
ochronnych izolacyjnych i ochrony elektrochemicznej. Dopuszcza się niestosowanie ochrony 
elektrochemicznej do zabezpieczenia gazociągu stalowego o maksymalnym ciśnieniu roboczym 
równym lub mniejszym niż 0,5 MPa, jeżeli zapewniona zostanie całkowita szczelność powłoki 
gazociągu okresowo monitorowana podczas jego eksploatacji.

2. Powłoki ochronne gazociągu stalowego powinny być dobierane z uwzględnieniem warunków, 
jakie występują w otaczającym środowisku pracy gazociągu oraz współdziałania z ochroną 
elektrochemiczną.

3. Rury stalowe stosowane do budowy gazociągów powinny być zabezpieczone fabrycznie powło-
ką z tworzyw sztucznych.

4. Dopuszcza się stosowanie rur izolowanych taśmami z tworzyw sztucznych dla gazociągów 
o średnicach nieprzekraczających DN 50.

3. Sektory kompetencji – ocena istniejących przepisów

·Sektor: Konstrukcje podziemne i zanurzone

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. 

Rozdział 2. Gazociągi
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5. Powłoki ochronne gazociągu stalowego powinny być poddawane badaniom szczelności, 
przeprowadzanym podczas układania gazociągu.

6. Jakość powłoki gazociągu po jego przykryciu ziemią powinna być badana w szczególności 
poprzez wyznaczenie jednostkowej rezystancji przejścia gazociągu względem ziemi, która 
powinna być zgodna z wartością określoną w projekcie budowlanym.

7. Gazociąg stalowy, dla którego stosuje się ochronę elektrochemiczną przed korozją, powinien:

1) posiadać przewodność elektryczną,
2) być oddzielony elektrycznie przez złącza izolujące od obiektów niewymagających ochrony,
3) być odizolowany elektrycznie od wszelkich konstrukcji i elementów o małej rezystancji 

przejścia względem ziemi.

§ 79. Gazociągi wewnętrzne tłoczni gazu i orurowanie podziemne sprężarek powinny być:

1) oddzielone elektrycznie za pomocą zainstalowanych złączy izolujących od gazociągów 
przesyłowych wejściowych i wyjściowych tłoczni gazu,

2) zabezpieczone przed korozją zewnętrzną przez jednoczesne stosowanie powłok ochronnych 
i ochrony elektrochemicznej, zgodnie z Polskimi Normami,

3) zabezpieczone przed korozją naprężeniową.

§ 84. 3. Podziemne rurociągi i inne elementy technologiczne powinny być zabezpieczone przed korozją 
zewnętrznymi powłokami ochronnymi i ochroną elektrochemiczną, o których mowa w § 79 pkt 2 i 3.

Zapisy powyższego rozporządzenia sformułowane są merytorycznie poprawnie i są dość 
rygorystycznie stosowane w polskim gazownictwie. Odwołanie do Polskich Norm występuje 
jedynie w rozdziałach dot. tłoczni i magazynów gazu (wymagania dot. gazociągów formu-
łowane są w projekcie), co wymaga ujednolicenia. Norma nie odnosi się do kompetencji 
personelu w żadnym punkcie. Warto zaznaczyć, że 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 
kwalifikacji i certyfikacji personelu ochrony katodowej, między innymi z wykorzystaniem 
wymagań normy PN-EN 15257. 

(Dz. U. nr 243, poz. 2063) – z późniejszymi zmianami.

§ 45. 1. Rurociąg technologiczny stalowy chroni się przed korozją z zewnątrz za pomocą odpowiednio 
dobranej powłoki ochronnej właściwej dla warunków jego użytkowania. W przypadku części 
podziemnej rurociągu technologicznego stalowego można stosować równocześnie ochronę 
katodową. 

2. Bezpośrednio przed ułożeniem rurociągu technologicznego stalowego w gruncie przeprowadza 
się badanie szczelności powłoki ochronnej. 

3. Rurociąg technologiczny podziemny ułożony w strefach oddziaływania prądów błądzących 
powinien być wyposażony w systemy ochrony katodowej. W przypadku zastosowania ochrony 
katodowej, powinna ona być wykonana zgodnie z wymaganiami określonymi w Polskich Normach. 

4. Rurociąg technologiczny podziemny, dla którego stosuje się ochronę katodową, powinien: 

1) posiadać ciągłość elektryczną; 
2) być odizolowany elektrycznie od obiektów niewymagających ochrony oraz od wszelkich 

konstrukcji i elementów o małej rezystancji przejścia względem ziemi. 

Rozdział 4. Tłocznie gazu

Rozdział 5. Magazyny gazu

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe 

dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie 

Rurociągi technologiczne na terenie bazy paliw płynnych
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Zabezpieczenia zbiorników przed korozją [bazy paliw]

Magazynowanie gazu płynnego w zbiornikach

Napełnianie i opróżnianie gazem płynnym

Zbiorniki magazynowe, urządzenia i rurociągi technologiczne stacji paliw płynnych

§ 63. 1. Zbiorniki przeznaczone do magazynowania ropy naftowej i produktów naftowych należy 
budować z materiałów odpornych na działanie przechowywanych w nich produktów oraz 
czynników korozyjnych środowiska podczas ich eksploatacji albo zabezpieczać je powłoką 
ochronną, charakteryzującą się odpornością na te czynniki. 

2. Zbiorniki naziemne przeznaczone do magazynowania produktów naftowych I klasy powinny 
być zabezpieczone powłokami ochronnymi o zdolności odbijania promieniowania cieplnego 
wynoszącej co najmniej 70 %. 

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do zbiorników przeznaczonych do magazynowania produktów 
naftowych I klasy połączonych z instalacją odzyskiwania par. 

4. Pokrycia stosowane do zabezpieczania wewnętrznych powierzchni zbiorników przeznaczonych 
do magazynowania produktów naftowych powinny spełniać wymagania określone w Polskich 
Normach w zakresie zdolności do odprowadzania ładunków elektrostatycznych.

§ 64. 1. Nowo budowane zbiorniki stalowe powinny być zabezpieczone przed korozją za pomocą 
odpowiednio dobranych powłok ochronnych oraz wyposażone w zabezpieczenie przeciw-
korozyjne zewnętrznych powierzchni stykających się z gruntem za pomocą ochrony katodowej, 
odpowiednio do wymagań określonych w Polskich Normach dotyczących tych zabezpieczeń. 

2. Ochrona katodowa nie jest wymagana, jeżeli zewnętrzna powierzchnia zbiornika stykająca się 
z ziemią posiada powłokę, której szczelność jest monitorowana w czasie jego użytkowania. 

§ 71. 1. Zewnętrzne powierzchnie zbiorników naziemnych i podziemnych stalowych przeznaczonych do 
magazynowania gazu płynnego zabezpiecza się przed korozją za pomocą odpowiednio 
dobranych powłok ochronnych zgodnie z wymaganiami określonymi w Polskich Normach. 

2. Zewnętrzne powierzchnie zbiorników naziemnych przeznaczonych do magazynowania gazu 
płynnego powinny być pokryte farbami o zdolności odbijania promieniowania cieplnego 
wynoszącej co najmniej 70 %. 

3. Jeżeli zbiorniki podziemne stalowe są narażone na zwiększone zagrożenie korozją ze względu na 
występowanie prądów błądzących lub obecność bakterii redukujących siarczany, należy 
zastosować odpowiednie systemy ochrony katodowej eliminujące ten rodzaj zagrożenia koro-
zyjnego. 

§ 94. Zbiorniki, rurociągi, podpory i konstrukcje stalowe oraz urządzenia baz gazu płynnego powinny być 
uziemione, z dostosowaniem do współpracy z instalacją ochrony katodowej, jeśli jest zastosowana. 

§ 113. 1. Zewnętrzne powierzchnie zbiorników stalowych podziemnych i rurociągów technologicznych 
stacji paliw płynnych zabezpiecza się przed działaniem korozji, stosując odpowiednie powłoki 
ochronne. 

2. Jeżeli zbiornik lub rurociąg, o którym mowa w ust. 1, są narażone na zwiększone zagrożenie 
korozyjne ze względu na występowanie prądów błądzących lub obecność bakterii redukujących 
siarczany, należy zastosować odpowiednie systemy ochrony katodowej eliminujące ten rodzaj 
zagrożenia korozyjnego. 

3. Wewnętrzne powierzchnie zbiornika stalowego mogą być zabezpieczone powłoką ochronną, 
która powinna spełniać wymagania określone w Polskich Normach w zakresie zdolności do 
odprowadzania ładunków elektrostatycznych. 

4. Ochrona katodowa nie jest wymagana do zabezpieczenia podziemnego zbiornika stalowego lub 
rurociągu technologicznego, jeżeli zewnętrzna powierzchnia zbiornika stykająca się z ziemią 
posiada powłokę, której szczelność jest monitorowana w czasie ich użytkowania. 

5. Rurociąg stalowy technologiczny, dla którego stosuje się ochronę katodową, powinien: 

1) posiadać ciągłość elektryczną; 
2) być odizolowany elektrycznie od obiektów niewymagających ochrony oraz od wszelkich 

konstrukcji i elementów o małej rezystancji przejścia względem ziemi. 
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Ochrona rurociągów przesyłowych dalekosiężnych przed korozją

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001 r. w sprawie warunków 
technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe 

i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych

§ 173. 1. Zewnętrzne powierzchnie rurociągów przesyłowych dalekosiężnych zabezpiecza się przed 
działaniem korozji, stosując odpowiednie powłoki ochronne oraz ochronę katodową, 
odpowiednio do wymagań określonych w Polskich Normach dotyczących tych zabezpieczeń. 

2. Jeżeli rurociąg dalekosiężny jest narażony na zwiększone zagrożenie korozją ze względu na 
występowanie prądów błądzących lub obecność bakterii redukujących siarczany, należy zasto-
sować odpowiednie systemy ochrony katodowej eliminujące ten rodzaj zagrożenia. 

3. Rurociąg stalowy, dla którego stosuje się ochronę katodową, powinien: 

1) posiadać ciągłość elektryczną; 
2) być odizolowany elektrycznie od obiektów niewymagających ochrony; 
3) być odizolowany elektrycznie od wszelkich konstrukcji i elementów o małej rezystancji 

przejścia względem ziemi. 

Ochrona katodowa zbiorników i rurociągów magazynujących i transportujących produkty 
naftowe w myśl powyższych wymagań budzi sporo kontrowersji. Przepisy są tu niespójne, 
stanowią różne wymagania w stosunku do takiej samej ścianki stalowej posiadającej z jednej 
strony kontakt z szkodliwymi substancjami w postaci węglowodorów, a z drugiej z ziemią. 

Środowisko specjalistów z zakresu ochrony katodowej wielokrotnie zwracało uwagę na 
niewystarczającą jakość powyższego przepisu, sprzeczności i zapisy wymuszone przez grupy 
nacisku upatrujące oszczędności na eliminowaniu najskuteczniejszej metody ochrony przed 
korozją stalowych obiektów podziemnych podwodnych. Odwołania do Polskich Norm, 
a w szczególności kompetencji personelu, nie mają sensu, ponieważ sam przepis swoimi 
postanowieniami reprezentuje niższy poziom niż w powszechnie stosowanych normach.

(Dz. U. Nr 113, poz. 1211)

§ 73. 1. Podziemne zbiorniki oraz dna zbiorników naziemnych o osi pionowej wykonane ze stali 
węglowych lub stopowych powinny być wyposażone w system zabezpieczenia katodowego, 
z zastrzeżeniem ust. 4. System ten powinien gwarantować ujemny potencjał zbiornika w stosun-
ku do gruntu. 

2. Potencjał zbiornika mierzony w stosunku do elektrody porównawczej miedź-siarczan miedzi nie 
powinien być większy niż 0,85 V. W przypadku zagrożenia korozją przez beztlenowe bakterie 
redukujące siarczany, potencjał ten nie powinien być większy niż  0,95 V. 

3. Jeżeli zbiorniki, o których mowa w ust. 1, znajdują się w strefie występowania prądów błądzą-
cych, należy zastosować specjalne środki ochrony katodowej. 

4. Ochrona katodowa nie jest wymagana, jeżeli zbiornik nie styka się z gruntem.

Powyższy przepis, odnoszący się do ustawy o dozorze technicznym, stanowił do roku 2008 
podstawę do stosowania ochrony katodowej zbiorników, chociaż posiadał błędy merytoryczne 
i nie był nowocześnie sformułowany. Przepis został zmieniony pod naciskiem Polskiej Izby 
Paliw Płynnych i ujednolicony poprzez odwołanie się do rozporządzenia w sprawie warunków 
technicznych (Dz. U. nr 243, poz. 2063) i ma obecnie następujące brzmienie:
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Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe 

i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych

”

·Sektor: Konstrukcje metalowe morskie

(Dz. U. z dnia 11 kwietnia 2008 r.)

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, 
z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

2) § 73 otrzymuje brzmienie:

§ 73. 1. Zbiorniki podziemne oraz zbiorniki naziemne stykające się z gruntem, z zatrzeżeniem 
ust. 2 i 3, wykonane ze stali węglowych lub stopowych, zabezpiecza się przed działa-
niem korozji poprzez stosowanie ochrony katodowej spełniającej kryteria określo-
ne w Polskich Normach.

2. Ochrona katodowa nie jest wymagana, jeżeli zewnętrzna powierzchnia ścianek zbior-
nika, o którym mowa w ust. 1, ma powłokę ochronną, której szczelność w czasie 
użytkowania jest potwierdzana przez jej monitorowanie.

3. Wymagania dotyczące ochrony przed korozją zbiorników w bazach i stacjach paliw 
płynnych, w zakresie stosowania ochrony katodowej, określają odrębne przepisy doty-
czące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płyn-
nych.”.

Również w tej nowej formie, z której w p. 3 wyłączone zostały zbiorniki w bazach i stacjach 
paliwowych (absurd techniczny, ponieważ całe rozporządzenie dotyczy materiałów „ciekłych 
zapalnych”), brak jest odwołania do wymagań w odniesieniu do personelu. Odwołanie do 
polskich norm, zarówno w tym, jak i poprzednich przepisach, stwarza jednak możliwość 
interpretacji, z której wynika wymóg posiadania odpowiednich kompetencji (w tym certyfikatu). 

Podsumowując zapisy w polskich przepisach dot. sektora konstrukcji podziemnych można 
stwierdzić, że przy drobnej kosmetyce wymagań technicznych i odwołaniu się do polskich 
norm, możliwe byłoby tą droga powiązanie ich z kompetencją personelu ochrony katodowej. 
Np. dopisanie „wykonane przez odpowiednio wykwalifikowany personel i zgodnie z wyma-
ganiami Polskich Norm”.

Do tego sektora zastosowań odnoszą się następujące normy i  polskie odpowiedniki [14-18]:
-EN 12473 General principles of cathodic protection in sea water
-EN 12474 Cathodic protection for submarine pipelines
-EN 12495 Cathodic protection for fixed steel offshore structures
-EN 13173 Cathodic protection for steel offshore floating structures
-EN 13174 Cathodic protection of harbour installations

Ten sektor zastosowań obejmuje na przykład:
-statki (zewnątrz kadłuba i zbiorniki balastowe),
-stałe konstrukcje przybrzeżne (platformy, osłony, platformy na naprężonych podporach 

itp.)
-konstrukcje pływające,
-konstrukcje podwodne (głowice studni, rozgałęzione rurociągi, orurowania),
-rurociągi nabrzeżne i przybrzeżne, podnoszone platformy,
-boje,
-urządzenia portowe, pirsy, mola, falochrony, wrota śluz. 

Pomimo olbrzymiego zakresu możliwości wykorzystywania ochrony katodowej w szero-
ko rozumianej gospodarce morskiej jej realne wykorzystanie jest stosunkowo niewielkie, 
chociaż ilościowo jest znaczące. Dzieje się tak dlatego, że niektóre zastosowania, np. do kadłu-
bów okrętowych czy nabrzeży portowych, realizowane są wg standardowych projektów 
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i udział w tych poczynaniach specjalisty z tego zakresu nie jest oczekiwana. Sytuacja ta ulega 
obecnie pewnym zmianom, ponieważ rozszerzone zostały przepisy związane z eksploatacją 
obiektów, gdzie wymagana jest ocena skuteczności działania ochrony katodowej. 

Wydane zostały przepisy dot. budowy i eksploatacji budowli morskich:

(Dz. U. z dnia 6 sierpnia 1998 r.)

§ 192. Dalby stalowe usytuowane w pobliżu aktywnie chronionych budowli hydrotechnicznych obej-
muje się ochroną katodową.

§ 223. 1. W zależności od przeznaczenia budowli morskiej wyposaża się ją w następujące instalacje:

 3) ochronne:
b) ochrony katodowej.

§ 234. 1. W projekcie budowlanym budowli morskich, składających się ze stalowych elementów konstruk-
cyjnych, które mają być objęte przyszłościową ochroną katodową, należy zapewnić:

1) trwałe połączenie elektryczne metalowych elementów konstrukcyjnych tych budowli, przed 
zabetonowaniem lub trwałym zakryciem nadbudowy budowli, z wyprowadzeniem końcówek 
tego połączenia do kanału instalacyjnego albo w razie braku takiego kanału – poza budowlę 
morską,

2) przed zabetonowaniem nadbudowy budowli morskiej osadzenie w niej odpowiednich rur 
przepustów do przeprowadzenia kabli anod umieszczanych w akwenie, w celu wykonania 
przyszłościowej ochrony katodowej bez naruszania konstrukcji tej budowli.

2. Trwałe połączenie elektryczne, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dla stalowych ścianek szczelnych 
zapewnia się przez przyspawanie stalowych prętów lub płaskowników o odpowiednim przekroju 
do głowicy każdego brusa ścianki szczelnej.

3. Kable, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przymocowuje się do budowli morskiej i zabezpiecza przed 
uszkodzeniem przez lód, prąd wody i uderzenie manewrujących jednostek pływających.

O ile w starym już przepisie ochrona katodowa potraktowana została dość oględnie, ale 
dopuszczała stosowanie tej techniki w przyszłości, to w innych przepisach, np.:

(Dz. U. z dnia 16 maja 2007 r.)

czy

(Dz. U. z dnia 5 marca 1997 r.)

nie znajdzie się już ani słowa na ten temat. 

Pewną interesującą nowinką jest kolejne rozporządzenie – jedno z pierwszych, które 
dotyczy warunków eksploatacji obiektów. Prawo budowlane zakładało wydanie rozporządzeń 
wykonawczych dot. warunków technicznych jakie powinny spełniać obiekty nowobudowane 
oraz warunków technicznych ich późniejszej eksploatacji. Naturalną koleją rzeczy powinno 
być to, aby dokumenty te były ze sobą spójne. Z punktu widzenia technologii zabezpieczeń 
przeciwkorozyjnych w obu z nich powinny znaleźć się zapisy dotyczące środków zapewnia-
jących wymaganą trwałość budowli i urządzeń technicznych. Z punktu widzenia omawianego 
tematu – w obu z nich powinny znaleźć się wymagania dotyczące kompetencji personelu 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle 

hydrotechniczne i ich usytuowanie

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne

 i ich usytuowanie 

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 
z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty 

budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie



w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji systemów ochrony katodowej. Jak można 
oczekiwać i to rozporządzenie jest w tym zakresie ułomne, brak też odwołań do Polskich Norm.

(Dz. U. z dnia 17 listopada 2006 r.)

§ 11. Do zakresu bieżącej konserwacji budowli morskiej należy w szczególności:

1) w odniesieniu do elementów budowli morskiej:
a) renowacja antykorozyjnych zabezpieczeń powłokowych oraz naprawa elementów instalacji 

ochrony katodowej ścianki szczelnej lub palościanki,
2) w odniesieniu do wyposażenia, urządzeń i instalacji:

f) uruchomienie istniejącego systemu ochrony katodowej,

§ 16. Plan kolejności przeprowadzenia naprawy, o którym mowa w § 15 ust. 2 pkt 2, powinien 
w szczególności zawierać:

8) zalecenie dostosowania zbrojenia do zastosowania ochrony katodowej poprzez zapewnienie 
ciągłości elektrycznej;

9) rodzaj i rozmieszczenie instalacji ochrony katodowej;

§ 18. Nadzór wykonywania naprawy budowli morskiej powinien obejmować w szczególności czynności 
związane z:

3) wykonaniem robót związanych z przystosowaniem budowli morskiej do założenia instalacji 
ochrony katodowej;

§ 65. Zakres bieżących oględzin nadwodnych elementów budowli morskiej powinien obejmować obser-
wacje co najmniej:

9) stanu powłok ochronnych oraz elementów instalacji ochrony katodowej;

§ 77. 1. Kontrola okresowa, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy, powinna w szczególności obej-
mować:

i) sprawdzenie stanu elementów oraz podzespołów instalacji ochrony katodowej,

§ 82. Kontrola sprawności działania instalacji ochrony katodowej stalowych elementów konstruk-
cyjnych budowli morskich, głównie pali, palościanki i ścianki szczelnej, powinna polegać na 
wykonaniu pomiarów potencjału elektrochemicznego oraz sprawdzeniu zamocowania anod.

§ 94. 1.  Atest badania podwodnego z badań podwodnej części budowli morskiej powinien zawierać…

3. Atest badania podwodnego sporządzany w czasie użytkowania budowli morskiej powinien 
zawierać ponadto informacje dotyczące stanu technicznego podwodnych elementów 
konstrukcyjnych budowli morskich oraz określać rodzaj, stopień, obszar i miejsce występowania 
korozji, a także stan podwodnych zabezpieczeń powłokowych i stopień zużycia elementów 
instalacji ochrony katodowej.

Powyższy przepis narzuca wykonywanie czynności, które przypisane są w normie PN-EN 
15257 personelowi posiadającemu co najmniej 2 stopień kwalifikacji zawodowych. Z tego 
powodu zarówno ten przepis, jak i niemu podobne powinien bezwzględnie odnosić się do 
wymagań Polskich Norm.

Do tego sektora zastosowań odnoszą się następujące normy i polskie odpowiedniki [19]:
-EN 12696, Cathodic protection of steel in concrete,
-CEN/TS 14038-1, Electrochemical realkalization and chloride extraction treatments for 

reinforced concrete – Part 1: Realkalization.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 października 2006 r. w sprawie 
warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli 

hydrotechnicznych

·Sektor: Konstrukcje żelbetowe
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Ten sektor zastosowań obejmuje na przykład:
-konstrukcje żelbetowe (również sprężone) napowietrzne i nabrzeżne (mosty, ściany, 

pale, budynki, itp.),
-konstrukcje żelbetowe (również sprężone) zakopane (rurociągi, tunele, fundamenty itp.),
-konstrukcje żelbetowe (również sprężone) zanurzone w wodzie słodkiej (rurociągi, 

fundamenty, baseny pływackie, zbiorniki wodne),
-konstrukcje żelbetowe (również sprężone) zanurzone w wodzie morskiej (urządzenia 

portowe, pirsy, mola, falochrony, platformy przybrzeżne).

Ten sektor zastosowań obejmuje również inne niż ochrona katodowa techniki elektro-
chemiczne (takie jak realkalizacja lub usuwanie chlorków) służące ograniczaniu korozji stali 
osadzonej w betonie. Są to techniki nowe i nie dziwi brak wzmianki na ich temat w przepisach.

Ochrona katodowa stali w żelbecie znajduje odzwierciedlenie w przepisie:

(Dz. U. z dnia 3 sierpnia 2000 r.)

§ 70. 1. Konstrukcje oporowe wykonane z elementów stalowych powinny mieć w szczególności:

1) naddatki przekrojów na ubytki korozyjne w wielkościach określonych w Polskiej Normie lub 
zapewnioną ochronę katodową w przypadku środowiska gruntowego silnie agresywnego,

§ 155. 1. Rozwiązania ochronne, o których mowa w § 154 ust. 3, polegające w szczególności na odpowied-
nim:

3. Zabezpieczenia techniczne, o których mowa w ust. 2 pkt 1, polegają w szczególności na ochronie:

 1)  katodowej:
a) zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych,
b) konstrukcji stalowych i żelbetowych - zabezpieczającej przed działaniem prądów błądzących, 

§ 158. Przy ocenie prądów błądzących, o których mowa w § 156 ust. 4 pkt 2, powinny być określone:

1) różnica potencjałów w zakresie wartości i znaków między stalowymi elementami konstrukcji, 
a w szczególności między tymi elementami a szyną,

2) rozkład stref anodowych i katodowych na szynach

Poza powyższym zapisem innych wymagań ani zaleceń nie ma – nic też dziwnego, że 
technologia ochrony katodowej zbrojenia żelbetów ani w części podziemnej, ani w części 
naziemnej w Polsce się nie rozwija. A metoda jest trudna i wymaga wysoce specjalistycznych 
umiejętności zarówno w fazie wykonawstwa, jak i eksploatacji. Odwołanie do Polskiej Normy 
i kompetencji personelu jest tutaj nieodzowne. Warto wspomnieć, że także w preambule do 
normy PN-EN 12696 wyraźnie autorzy adresują ją wyłącznie do specjalistów.

Do tego sektora zastosowań odnosi się następująca norma i odpowiednik polski [20]:
-EN 12499, Internal cathodic protection of metallic structures
Ten sektor zastosowań obejmuje na przykład:
-pojemniki i zbiorniki wody słodkiej (zbiorniki wodne, filtry...),
-wyposażenie zawierające wodę morską (wymienniki ciepła, filtry, rurociągi...),
-powierzchnie wewnętrzne w kontakcie z wodą słodką i morską,
-zbiorniki, skraplacze, filtry.
Ochrona katodowa metalowych powierzchni urządzeń i aparatów od strony wewnętrznej 

znalazła w Polsce zastosowanie głównie do zabezpieczenia wymienników ciepła, i to zarówno 
energetycznych (w elektrowniach cieplnych), jak również w wymiennikach ciepłej wody 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie

·Sektor: Powierzchnie wewnętrzne konstrukcji pojemników metalowych
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gospodarczej w budynkach. Stosowanie ochrony katodowej w niektórych urządzeniach objęte 
jest projektem technicznym, którego rozwiązania wynikają z dobrej praktyki inżynierskiej. 
Aktualnie w Polsce nie ma żadnych przepisów związanych z narzuconymi wymaganiami 
w zakresie stosowania ochrony katodowej w tym sektorze zastosowań.

Koniecznie należy zaznaczyć, że sektor ten może zaowocować niezwykle atrakcyjnymi 
wdrożeniami ochrony katodowej np. wewnątrz rurociągów, gdzie nie ma konkurencji z żadną 
inną technologią przeciwkorozyjną. Do takich zastosowań niezbędna jest jednak specjalistyczna 
wiedza inżynierska.

Postanowienia normy są jasne: kandydat, liczący na certyfikację swoich kwalifikacji,  
powinien być kompetentny do podejmowania wyszczególnionych w normie zadań i powinien 
mieć wiedzę teoretyczną, aby właściwie podjąć się tych zadań, rozumieć ich cele, rozpoznawać 
możliwe problemy przy ich wykonywaniu i znaczenie danych z nich wynikających. Kandydat 
po certyfikacji na odpowiedni poziom powinien być wyszkolony, kompetentny i upoważniony 
do przeprowadzania tych zadań. Takie wymagania powinny stawiać przepisy wynikające 
z Prawa budowlanego.

Pobieżny przegląd polskich przepisów, których jest zaledwie kilka, pokazuje jak niewiel-
kim nakładem można dokonać w nich zmian, których celem byłoby autentyczne stworzenie 
warunków do szybkiego wdrożenia normy PN-EN 15257. Podniesienie w trosce o poziom 
techniczny wymagań w odniesieniu do wykształcenia i doświadczenia zawodowego personelu 
ochrony katodowej, chociażby tylko do realizacji prac finansowanych ze środków publicz-
nych, pociągnie za sobą prace wdrożeniowe tej normy w kierunku organizacji kształcenia kadr, 
prowadzenia kursów dokształcających, stworzenia warunków do szkoleń teoretycznych 
i praktycznych. Do realizacji tego celu pozostały obecnie jeszcze trzy lata.

1. W. Sokólski: Poziomy kompetencji oraz certyfikacja personelu ochrony katodowej wg 
projektu EN 15257, Materiały IX Konferencji Pomiary korozyjne w ochronie elektro-
chemicznej”, Zakopane 2006, s. 155.

2. W. Sokólski: Ochrona katodowa - czas na certyfikację, Ochrona przed Korozją nr 
8/2006.

3. W. Sokólski: Certyfikacja personelu i uznania firm - programowe działanie PSK, na przy-
kładzie ochrony katodowej, Doroczna Konferencja Naukowo-Techniczna PSK Współ-
czesne Technologie Ochrony Przeciwkorozyjnej”, MOLO'2007, PSK, 21.03.2007 
Smardzewice.

4. W. Sokólski: Certyfikowany personel ochrony katodowej - wymagane kompetencje wg 
PN-EN 15257, Doroczna Konferencja Naukowo-Techniczna PSK Współczesne 
Technologie Ochrony Przeciwkorozyjnej”, MOLO'2008, PSK, 25.03.2008 Smardzewice.

5. W. Sokólski: Certyfikacja personelu - ochrona katodowa rurociągów, Rurociągi nr 1-2, 
52, 2008, s. 2.

6. W. Sokólski: Problemy ze szkoleniem specjalistów ochrony katodowej wg wymagań 
normy PN-EN 15257, Doroczna III konferencja naukowo-techniczna PSK 
Współczesne Technologie Przeciwkorozyjne”, Jurata 18-20 marca 2009.

7. PN-EN 15257:2008 Ochrona katodowa – Poziomy kompetencji oraz certyfikacja perso-
nelu ochrony katodowej.

8. PN-EN 12954:2004 Ochrona katodowa konstrukcji metalowych w gruntach lub w wo-
dach – Zasady ogólne i zastosowania dotyczące rurociągów.

9. PN-EN 13509:2006 Techniki pomiarowe w ochronie katodowej.
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10. PN-EN 13636:2006 Ochrona katodowa metalowych zbiorników podziemnych i związa-
nych z nimi rurociągów.

11. PN-EN 14505:2007 Ochrona katodowa konstrukcji złożonych.
12. PN-EN 50162:2006 Ochrona przed korozją wskutek prądów błądzących z układów 

prądu stałego.
13. PN-EN 15112:2007 Zewnętrzna ochrona katodowa orurowań odwiertów.
14. PN-EN 12473:2002 Ogólne zasady ochrony katodowej w wodzie morskiej.
15. PN-EN 12474:2008 Ochrona katodowa rurociągów układanych na dnie morza
16. PN-EN 12495:2009 Ochrona katodowa stałych stalowych konstrukcji przybrzeżnych.
17. PN-EN 13173:2002 Ochrona katodowa stalowych konstrukcji przybrzeżnych pływa-

jących.
18. PN-EN 13174:2005 Ochrona katodowa instalacji portowych.
19. PN-EN 12696:2004 Ochrona katodowa stali w betonie.
20. PN-EN 12499:2006 Ochrona katodowa powierzchni wewnętrznych konstrukcji meta-

lowych.

(Artykuł wpłynął do Redakcji 10 kwietnia br.)
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Z życia SEP

NOWO UTWORZONA CENTRALNA KOMISJA NORM 
I PRZEPISÓW ELEKTRYCZNYCH SEP STARTUJE

1. Feralny początek i wielkie nadzieje

Centralna Komisja Norm i Przepisów Elektrycznych na kadencję 2006 – 2010, złożona 
z 20 członków zgłoszonych przez Oddziały Stowarzyszenia i nominowanego przez Zarząd 
Główny jej przewodniczącego została utworzona 7 września 2006 r. Komisja podjęła 
działalność 15 listopada tegoż roku. Niedemokratyczny styl pracy i niefortunne decyzje prezy-
dium komisji spowodowały rezygnację z pracy komisji przez niektórych jej członków 
i krytyczne opinie. W 2007 roku, po ostatnim zebraniu, które odbyło się 28 lutego tegoż roku 
komisja przestała funkcjonować. Liczne inicjatywy naprawcze nie zostały podjęte. 12 grudnia 
2007 r. jeden z członków komisji przesłał na ręce Prezesa SEP krytyczną ocenę działalności 
CKNiPE z wnioskami o rozwiązanie jej, reorganizację i powołanie zweryfikowanego przez ZG 
nowego składu osobowego. 14 lutego 2008 r. ZG zawiesił działalność CKNiPE i powołał 
zespół pod przewodnictwem prof. Mieczysława Heringa do przygotowania propozycji nowego 
składu Komisji, form i zakresu działania jej zespołów problemowych. 23 kwietnia 2008 r. 
Prezydium ZG przyjęło opracowanie Mieczysława Heringa, Witolda Jabłońskiego i Tadeusza 
Malinowskiego pt. „Struktura i zadania CKNiPE SEP”. Godzi się przy tym odnotować, że 
postulowane we wspomnianym opracowaniu procedury dotyczące sposobu kompletowania 
zespołów problemowych adekwatnie do oczekujących je zadań i potrzeba zmiany Regulaminu 
Komisji nie znalazły zrozumienia Prezydium ZG SEP.

11 czerwca 2008 r. Zarząd Główny Uchwałą nr 112-2006/2010 powołał nowy skład oso-
bowy CKNiPE i jej Prezydium.

13 stycznia 2009 r. w Warszawie odbyło się pierwsze zebranie dwóch zespołów proble-
mowych: ds. Przepisów i ds. Urządzeń Niskonapięciowych.

(TM)
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