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Streszczenie

Polskie  Stowarzyszenie  Korozyjne,  zgodnie  ze  swoim  statutem,  ma  stwarzać  warunki 
sprzyjające  postępowi  technicznemu i  ekonomicznemu w zakresie  ochrony przed  korozją 
urządzeń i majątku trwałego w gospodarce narodowej, między innymi poprzez doskonalenie 
zawodowe  pracowników  i  organizowanie  przepływu  wiedzy  w  zakresie  stosowania 
i wdrażania  nowych  metod  przeciwkorozyjnych.  Z  konieczności  więc  staje  się  instytucją 
zaufania  publicznego,  od  której  nie  tylko  oczekuje  się  wiarygodnej  oceny  osób  i  firm 
działających w omawianym zakresie, ale także czynnego wpływu na kształtowanie poziomu 
technicznego  w  tej  branży.  W  dobie  gospodarki  rynkowej  działania  takie  są  trudne,  ale 
konieczne w interesie zarówno inwestorów jak i konsumentów. W referacie przedstawiono 
nową normę europejską dotyczącą poziomów kompetencji i certyfikacji personelu ochrony 
katodowej oraz aktualne perspektywy wdrożenia jej do polskiego ustawodawstwa. Wskazano 
także na możliwości współdziałania w tym zakresie ze Stowarzyszeniem w tej i w innych 
dziedzinach technologii ochrony przeciwkorozyjnej.

Abstract

The Polish Corrosion Society, in accordance with its statute, is obliged to create conditions 
promoting  technical  and  economical  progress  in  the  scope  of  corrosion  protection  of 
equipment and fixed assets in the national economy, amongst others by professional training 
of  personnel  and  organising  widening  of  knowledge  in  the  scope  of  application  and 
implementation  of  novel  anticorrosion  methods. It  thus  becomes  an  institution  of  public 
confidence, from which one expects not only reliable assessment of personnel and companies 
involved in the discussed scope, but also active participation in development of the technical 
level of this branch. Such activities are difficult in market economy, but indispensable in the 
interest of investors, as well as consumers. In the lecture the new European standard has been 
presented  concerning qualifications  and certification  of  cathodic  protection personnel  and 
present perspectives of its implementation in Poland. Also possibilities of co-operation with 
the society have been indicated in this and other fields of corrosion protection technology.



WPROWADZENIE

Statut  Polskiego  Stowarzyszenia  Korozyjnego,  jak  również  cele  działania  innych 
związanych z PSK stowarzyszeń, np. Polskiego Komitetu Elektrochemicznej Ochrony przed 
Korozją SEP, zobowiązują do stwarzania warunków sprzyjających postępowi technicznemu 
i ekonomicznemu w zakresie ochrony przed korozją urządzeń i majątku trwałego w gospo
darce narodowej. Jednym z najważniejszych celów jest doskonalenie zawodowe personelu 
i organizowanie przepływu wiedzy w zakresie stosowania i wdrażania nowych metod prze
ciwkorozyjnych.  Organizacje  takie  stają  się  z  konieczności  instytucjami  zaufania 
publicznego, od których nie tylko oczekuje się czynnego wpływu na kształtowanie poziomu 
technicznego w danej branży, ale także wiarygodnej oceny tego poziomu w stosunku do firm 
i zatrudnionych w nich osób. W dobie gospodarki rynkowej  działania  takie są  trudne,  ale 
konieczne w interesie zarówno inwestorów jak i konsumentów.

Polskie Stowarzyszenie Korozyjne, członek Europejskiego Stowarzyszenia Korozyj
nego,  w  ślad  za  podjętymi  w  skali  Unii  działaniami  zmierzającymi  do  prawnego 
uporządkowania  kwalifikacji  zawodowych  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 powią
zaniu z odpowiedzialnością personelu na etapie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji 
systemów  ochrony  antykorozyjnej.  PSK  powinno  poczynić  starania  o  zmiany  w  Prawie 
budowlanym,  modyfikację  przepisów  o  stowarzyszeniach  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 z ochroną antykorozyjną 
(np. specjalisty), oraz nieuprawnionym projektowaniem i weryfikacją projektów, które nie są 
w końcowym rezultacie wykonane na należytym poziomie.

Po  fali  nowych  norm  europejskich  dotyczących  technologii  ochrony  katodowej 
nadchodzi wzrost wymagań dotyczących kwalifikacji personelu zajmującego się tą techno
logią, czego wyrazem jest długo oczekiwana, ale także i długo dyskutowana norma EN 15257 
„Ochrona katodowa – Poziomy kompetencji oraz certyfikacja personelu ochrony katodowej”. 
Jest  to  w  zasadzie  pierwsza  norma  tej  rangi  (europejska),  regulująca  wymagany  poziom 
wiedzy  i  kompetencji  w  stosunku  do  wszystkich  służb  zajmujących  się  wprowadzaniem 
i eksploatacją zabezpieczeń przeciwkorozyjnych - systemów ochrony katodowej - w gospo
darce i przemyśle.   Bez wątpienia wdrożenie w życie postanowień tej normy, wiążące się 
przede wszystkim z potrzebą podniesienia poziomu kwalifikacji kadry technicznej, a także 
jednoczesnym  wprowadzeniem  odpowiednich  wymagań  do  polskiego  prawa,  będzie 
wymagało  dużego  zaangażowania  Polskiego  Komitetu  Elektrochemicznej  Ochrony  przed 
Korozją SEP oraz Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego. 

W referacie przedstawiono nową normę europejską dotyczącą poziomów kompetencji 
i  certyfikacji  personelu  ochrony  katodowej  oraz  aktualne  perspektywy  wdrożenia  jej  do 
polskiego ustawodawstwa. Wskazano  także na możliwości współdziałania w tym zakresie ze 
Stowarzyszeniem w tej i w innych dziedzinach technologii ochrony przeciwkorozyjnej.



DLACZEGO KONIECZNE SĄ POTWIERDZONE KOMPETENCJE

Ochrona przed korozją jest dyscypliną ogólnotechniczną. Jak każda, tak i ta, posiada 
swoje podstawy naukowe, opracowane technologie i metodologię pomiarową, zgromadzone 
bogate doświadczalnictwo i skrycie strzeżone tajemnice produkcyjne. Obszar zastosowania 
tej dziedziny jest olbrzymi, można rzec - widoczny gołym okiem. Jednak to, co najważniej
sze, nie poddaje się zwykłej obserwacji i stąd osąd roli i znaczenia ochrony przed korozją nie 
jest  zgodny z  rzeczywistością.  Dzieje  się  tak  dlatego,  że  oprócz  estetycznego i  czystego 
wyglądu oraz kolorowego otoczenia, co zazwyczaj kojarzy się z tą dziedziną, wydawane są 
w całej gospodarce olbrzymie środki na zahamowanie procesów korozyjnych, przedłużenie 
żywotności wyrobów, maszyn i konstrukcji, wydłużenie okresów między-remontowych linii 
technologicznych,  zapewnienie  bezpieczeństwa  transportu  i  magazynowania  substancji 
niebezpiecznych  dla  środowiska  naturalnego,  a  także  zdrowia  i  życia  ludzkiego.  Procesy 
korozji zazwyczaj przebiegają stosunkowo wolno i stąd skutki działania podjętych środków 
zaradczych,  mających  na  celu  zahamowanie  procesów korozyjnych,  można  bezpośrednio 
ocenić  dopiero  po  dłuższym  czasie.  To  jeden  z  pierwszych  powodów,  dla  których  od 
wykonawców zabezpieczeń przeciwkorozyjnych (personelu i firm) niezbędne jest wymaganie 
potwierdzenia  odpowiednich  kompetencji,  bo  tylko  w  ten  jedyny  sposób  można  mieć 
pewność, że poziom techniczny, wiedza i doświadczenie wykonawcy zapewnią oczekiwane 
efekty ochrony przeciwkorozyjnej w przyszłości.

Ochrona katodowa wśród technologii ochrony przeciwkorozyjnych zajmuje szczegól
ne  miejsce.  Wiąże  się  to  przede  wszystkim  z  tym,  że  z  jednej  strony  obejmuje  ona 
zabezpieczania  niezwykle  ważnych  obiektów  stalowych,  takich  jak  np.  podziemnych 
rurociągów, zbiorników, orurowań studni  lub podwodnych konstrukcji  hydrotechnicznych, 
czy też stali zbrojeniowej w konstrukcjach żelbetowych,  a z drugiej wszystkie te chronione 
obiekty,  jak  również  elementy  technologiczne  ochrony  katodowej  nie  są  dostępne  do 
bezpośredniej obserwacji czy też oceny skuteczności działania ochronnego. Jeśli dodać do 
tego fakt, że ochronę realizuje się za pomocą prądu elektrycznego (którego też „nie widać”), 
płynącego w tak niezwykle różnorodnym środowisku jak np. ziemia, to nie ulega najmniejszej 
wątpliwości, że zajmować się tą technologią powinny wyłącznie wysoce wykwalifikowane 
zespoły specjalistów i przygotowane do takich zadań firmy. To drugi bardzo waży powód, dla 
którego od  wykonawców tego rodzaju  zabezpieczenia  przeciwkorozyjnego  niezbędne  jest 
wymaganie potwierdzonych szczególnych kompetencji.

Ten  trzeci  powód  jest  mniej  widoczny  –  to  potrzeba  przeciwdziałania  ludziom 
i firmom, które szkodzą postępowi poprzez celowe lub nieświadome wprowadzanie na rynek 
„bubli” czy „gadżetów”. Inwestorzy, zorientowawszy się, że zostali oszukani rzadko kiedy 
winią za to nieuczciwego (świadomie lub nie) dostawcy.
Teoria  ochrony katodowej  jest  niezwykle  prosta  i  kwalifikuje  się  do  nauczania  w szkole 
podstawowej. Znajomość jej wśród inżynierów jest niestety nikła, nie mówiąc już o wiedzy 
powszechnej.  W sferze  praktycznej,  pomimo pond 100-letnich doświadczeń,  bywa często 
przedmiotem sporów w środowiskach technicznych i naukowych. Nic więc dziwnego, że ten 
właśnie aspekt wykorzystywany jest na współczesnym wolnym rynku do kreowania różnego 
rodzaju rozwiązań technicznych, które żerują na tej niewiedzy. Posłużę się tu przykładami, 
najpierw jednego z największych „przekrętów” na rynkach całego świata – urządzeniem do 
ochrony przed korozją samochodów. Warto się przyjrzeć bliżej nieco mechanizmom, które 
rządzą takimi przypadkami.

Na pierwszej wystawie zorganizowanej m.in. przez Polskie Stowarzyszenie Korozyjne 
na początku lat dziewięćdziesiątych w Auli Politechniki Warszawskiej pojawiła się firma ze 
Słowenii  promująca  amerykańskie  urządzenie  o  nazwie  „Rust  Evader  –  pojemnościowe 



zabezpieczenie  antykorozyjne  pojazdów  samochodowych”,  którego  zadaniem  była 
elektrochemiczna ochrona przed korozją karoserii samochodowych. Na wystawie pokazano 
drzwi od „Poloneza” zanurzone w solance i podłączone poprzez urządzenie do akumulatora 
samochodowego.  W  Hotelu  „Forum”  odbyła  się  konferencja  prasowa,  na  której 
przedstawiony został atest Instytutu Motoryzacji potwierdzający walory użytkowe produktu. 
Gdy  padły  specjalistyczne  zarzuty  uzasadniające  sprzeczność  opisanej  zasady  działania 
z podstawami  elektrochemii,  wystawcy  przedstawili  referencje  zadowolonych  klientów, 
uzasadnili  brak  zainteresowania  przemysłu  motoryzacyjnego  możliwym  obniżeniem 
produkcji w związku z nieoczekiwanym wzrostem żywotności samochodów, brak informacji 
w prasie  technicznej  – tajemnicą produkcji.  To nie był  pojedynczy pomysł,  aby na teorii 
ochrony  katodowej  zrobić  interes  w  motoryzacji.  Natychmiast  pojawiły  się  polskie 
„podróbki”,  np. „Stopkor” oraz hasła „Twój samochód jest zbyt drogi, aby rdzewiał” czy 
„Elektronika zastępuje garaż”. Urząd Patentowy udzielił patentu P-270901 „Sposób i układ 
zabezpieczenia przed korozją elektrochemiczną metalowych elementów karoserii pojazdów 
samochodowych”.  Za  oceanem pojawiły  się  także  „Rus  Buster”,  „Electro-Image”,  „Eco-
Guard” i inne. Te i podobne wyroby amerykańska Federalna Komisja Rynku w roku 1966 
wycofała  ze  sprzedaży,  zasądziła  refundację  kosztów oszukanym klientom,  a  firma  Rust 
Evader Corp. zbankrutowała. 

Jakież było moje zdziwienie, gdy pod koniec 1999 roku natrafiłem w Warszawie na 
„Rust Control – Elektroniczne zabezpieczenie antykorozyjne pojazdów” i pięć lat wcześniej 
drobiazgowo  wykonane  badania  tego  urządzenia  przez  specjalistów  ochrony  katodowej, 
którzy w konkluzji wykazali, że ... „Rust Control” pobiera mniej energii od „Rust Evader”. Ze 
starannie przygotowanych materiałów można ponadto dowiedzieć się, oprócz tego, że „Rust 
Control” działa w specjalnej odmianie katodowej ochrony antykorozyjnej, to ponadto „Nie 
powoduje  rozładowania  akumulatora”,  „Nie  oddziałowuje  na  ludzi,  nawet  na  chorych  ze 
stymulatorem  serca”,  „Jest  czysty  ekologicznie,  nie  wymaga  serwisu,  konkurencyjny 
cenowo”, „Wieloletni czas eksploatacji minimum 10 lat”. Oczywiście znak słowno-graficzny 
jest zastrzeżony w urzędzie patentowym, a samo urządzenie jest oparte na patentowanych 
polskich rozwiązaniach.

Oczywiście to nie koniec.  Ten nic nie warty gadżet można sobie dzisiaj  spokojnie 
kupić za niewielką (w porównaniu z latami ubiegłymi) kwotę 69 zł na giełdzie internetowej – 
wystarczy w motoAllegro poszukać zwrotu „stop korozji” by dowiedzieć się o zaletach super 
ochrony karoserii  samochodowej  –  „Elektroniczny System Antykorozyjny E.S.A.”.  Warto 
tam zajrzeć z ciekawości, bo sposób reklamowania, krzykliwe powoływania się na nic nie 
warte referencje i odnośniki do świata nauki są typowe w tego rodzaju działaniach,  gdzie 
chcąc  zdobyć  rynek  za  wszelką  cenę  specjalnie  tworzona  jest  atmosfera  mająca  na  celu 
podniesienie rangi samej firmy i jej produktu.

Podobnie, lecz w nieco inny sposób, gadżetem jest wyposażanie instalacji ochrony 
katodowej  zbiorników za  pomocą anod magnezowych w elektroniczny układ sygnalizacji 
stanu ich pracy. Przepisy zawarte w normach wymagają kontrolę tego rodzaju systemu raz na 
rok, a jeśli nie ma specjalnego zagrożenia korozyjnego, to nawet raz na trzy lata. Po co więc 
kontrola bieżąca, skoro cała instalacja jest pod ziemią i nic bez wiedzy właściciela zbiornika 
nie  może  się  w niej  zmienić?  Dodać  koniecznie  należy,  że  ocenę  skuteczności  działania 
ochrony katodowej i  tak powinna wykonywać uprawniona osoba posługując się specjalną 
procedurą pomiarową, której przecież nie realizuje instalowany układ sygnalizacji. Rozwiąza
nie to ma jeszcze inne wady techniczne, ale ta symptomatyczna jest taka, że inwestor, gdy 
zorientuje się, że płaci za nic mu nie dający gadżet, złość swoją obróci nie na wykonawcę lub 
dostawcę,  ale  straci  zaufanie  do technologii  ochrony katodowej.  Takim sytuacjom można 
przeciwdziałać jedynie wymagając od wykonawcy  potwierdzonych kompetencji.



CERTYFIKACJA PERSONELU OCHRONY KATODOWEJ

Dotychczasowe  próby  zmiany  ustawodawstwa  w  kierunku  podniesienia  znaczenia 
technologii  przeciwkorozyjnych i  zawodu specjalisty w tej  dziedzinie  – nie powiodły się. 
Pewnym  sukcesem  jest  jedynie  Zarządzenie  Generalnego  Dyrektora  Dróg  Krajowych 
i Autostrad  z 8.03.2006  r.,  które  nowelizuje  wydane  w  1998  roku  „Zalecenia  do  wyko
nywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych drogowych obiektów 
mostowych”,  a zawiera wymagania określonych kwalifikacji  i  stażu od projektantów oraz 
wykonawców w zakresie ochrony przeciwkorozyjnej. Reguluje także sprawy szkoleń w tym 
zakresie.

Na tym tle  wydana  w  grudniu  2006  roku  norma  europejska  EN 15257 „Ochrona 
katodowa – Poziomy kompetencji oraz certyfikacja personelu ochrony katodowej” jawi się 
jako nowy sposób do osiągnięcia celu podniesienia kwalifikacji personelu oraz wykreowania 
związanych z tym przepisów. Ranga normy europejskiej jest chyba na tyle duża, że osią
gnięcie takiego celu w krótkim czasie jest bardzo prawdopodobne.

Norma EN 15257 nawiązuje wprost do wymagań normy międzynarodowej PN-EN 
ISO/IEC 17024:2004.  „Ocena zgodności.  Ogólne wymagania  dotyczące jednostek certyfi
kujących osoby” (zastąpiła normę PN-EN 45013:1993),  która porządkuje organizację oraz 
obieg dokumentów w zespołach prowadzących ocenę kwalifikacji personelu. Norma ta stanie 
się  początkiem nieuchronnie  po  niej  następujących i  łatwych  do  przewidzenia  zdarzeń  – 
wzrost  zainteresowania  wiedzą  z  zakresu  ochrony  katodowej,  a  więc  wszelkiego  rodzaju 
edukacją na wszystkich szczeblach (począwszy od szkoleń i kursów kwalifikacyjnych, a na 
studiach  specjalistycznych skończywszy),   wzrost  roli  i  znaczenia  omawianej  technologii 
w technice, czego następstwem będzie wprowadzenie odpowiednich wymagań do przepisów 
Prawa budowlanego i  wreszcie  podniesienie  rangi  zawodu specjalisty  ochrony katodowej 
w postaci narzucenia obowiązkowej certyfikacji i uprawnień zawodowych. Być może na stra
ży takiego porządku stać będzie Polskie Centrum Akredytacji oraz odpowiednia Izba Budow
lana  przy  aktywnej  współpracy  takich  organizacji  jak  Polskie  Stowarzyszenie  Korozyjne 
i Polski Komitet Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją SEP.

Certyfikacja  personelu  w  zakresie  technologii  ochrony  katodowej  nie  jest  niczym 
nowym. Od szeregu lat  wymagania takie  stawiane są  w USA, gdzie  NACE International 
stosuje już czterostopniowy poziom kwalifikacji i certyfikacji specjalistów w tej dziedzinie. 
Także  w  Europie  szereg  państw  posiada  wypracowane  procedury  kwalifikacji  personelu 
zajmującego się ochroną katodową w niektórych działach techniki, np. w gazownictwie.

 
Zakres normy i zasady ogólne

Norma ma na celu zdefiniowanie i określenie zasad weryfikacji kompetencji personelu 
prowadzącego  badania  ochrony  katodowej,  prace  wykonawcze,  inspekcje  oraz  prace 
konserwacyjne.  Sektory  stosowania  dotyczą  odpowiednio  podziemnych  lub  zanurzonych 
konstrukcji  metalowych,  konstrukcji  metalowych  morskich,  konstrukcji  żelbetowych 
i powierzchni  wewnętrznych  konstrukcji  pojemników  metalowych.  Norma  definiuje  trzy 
poziomy kompetencji  personelu  działającego  w dziedzinie  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.

Nad  prawidłowością  stosowania  procedur  certyfikujących  czuwa  ośrodek 
certyfikujący,  który  powinien  spełniać  wymagania  EN-ISO  17024  i  normy  EN  15257 
w odniesieniu do certyfikacji personelu ochrony katodowej. Ośrodek certyfikujący powinien:



a) inicjować, promować, utrzymywać i administrować proces certyfikacji zgodnie 
z normą;

b) określać, które poziomy kompetencji i sektory stosowania mają być przedmiotem 
certyfikacji;

c) ustanawiać i publikować wymagania odnośnie szkoleń i doświadczenia 
przemysłowego personelu dla poziomów 1, 2 i 3 w wyszczególnionych sektorach 
stosowania dla poziomów i sektorów wybranych do certyfikacji;

d) oceniać i zatwierdzać ośrodki egzaminacyjne;
e) monitorować i dokumentować wszystkie funkcje pełnomocnika zgodnie 

z udokumentowaną procedurą.

Ośrodek certyfikujący może zlecić pełnomocnikowi, na swoją bezpośrednią odpowie
dzialność:

i) szczegółowe administrowanie procedurą certyfikacyjną;
ii) zatwierdzanie odpowiednio obsadzonych kadrowo i wyposażonych ośrodków 

szkoleniowych oraz ich okresowe monitorowanie, jeżeli ośrodek szkoleniowy jest 
częścią procedury certyfikacyjnej;

iii) ustanawianie odpowiednio obsadzonych kadrowo i wyposażonych ośrodków 
egzaminacyjnych oraz ich okresowe monitorowanie;

iv) ustanawianie właściwego systemu dla prowadzenia rejestrów szkoleń, kompetencji 
i egzaminów, który musi być zachowany przez przynajmniej jeden cykl 
certyfikacyjny.

Ustanowienie  ośrodka  szkoleniowego  nie  jest  obowiązkowe,  natomiast  ośrodek 
egzaminacyjny powinien:

a) mieć odpowiednio wykwalifikowaną kadrę, stosowną siedzibę i wystarczający 
sprzęt aby zapewnić pomyślne egzaminowanie dla danych poziomów i sektorów 
stosowania;

b) funkcjonować pod kontrolą ośrodka certyfikującego lub pełnomocnika;
c) stosować udokumentowaną procedurę zarządzania jakością zatwierdzoną przez 

ośrodek certyfikujący;
d) mieć środki niezbędne do administrowania egzaminami, włącznie z kalibracją i 

kontrolą wszelkiego stosowanego sprzętu;
e) przygotowywać i przeprowadzać egzaminy na odpowiedzialność egzaminatora(-

ów) upoważnionych przez ośrodek certyfikujący;
f) używać jedynie formularzy egzaminacyjnych ustanowionych i zatwierdzonych 

przez ośrodek certyfikujący;
g) do przeprowadzania egzaminów praktycznych używać jedynie urządzeń 

testujących przygotowanych i zatwierdzonych przez ośrodek certyfikujący;
h) używać jedynie procedur oceniania ustanowionych lub zatwierdzonych przez 

ośrodek certyfikujący.
i) posiadać urządzenia testujące do symulowania warunków elektrycznych, które 

normalnie istnieją w rzeczywistości podczas ochrony katodowej czynnych 
konstrukcji przemysłowych w danym sektorze stosowania.

Ośrodek egzaminacyjny może być usytuowany w ośrodku szkoleniowym lub siedzibie 
pracodawcy. Egzaminy i  ich ocenianie powinny być przeprowadzane jedynie w obecności 
i pod  kontrolą  upoważnionego przedstawiciela  ośrodka  certyfikującego lub  pełnomocnika, 
który powinien być bezstronny wobec pracodawcy kandydata.



Poziomy kompetencji
Osoba,  która uzyskała  certyfikat  zgodnie z  normą powinna być sklasyfikowana na 

jednym z trzech następujących poziomów w zależności od jej kompetencji w poszczególnych 
sektorach stosowania.
Poziom 1

Osoba certyfikowana na poziomie 1 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  lub  3.  Personel  poziomu  1 
powinien być kompetentny w:
i) sprawdzaniu ważności kalibracji sprzętu pomiarowego i testującego stosowanego 

w ochronie katodowej;
ii) przeprowadzaniu pomiarów i testów zgodnie z instrukcją;
iii) rejestrowaniu i klasyfikacji wyników pomiarów i testów;
iv) przedstawianiu wyników w zrozumiałej formie;
v) nadzorowaniu i przeprowadzaniu inspekcji i badań podczas instalacji systemów 

ochrony katodowej
vi) przeprowadzaniu rutynowych prac konserwacyjnych systemów ochrony katodowej.
Personel poziomu 1 nie może być odpowiedzialny za dobór metody bądź techniki badawczej, 
ani za przygotowanie pisemnej instrukcji technicznej, czy też za interpretację wyników badań.
Poziom 2

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

a) ogólnych podstaw ochrony przeciwkorozyjnej i 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 powinien być 
kompetentny w:

i) przeprowadzaniu i nadzorowaniu wszystkich obowiązków poziomu 1;
ii) udzielaniu porad personelowi poziomu 1;
iii) wyborze techniki pomiarowej i badawczej ochrony katodowej do wymaganych 

celów;
iv) określeniu ograniczeń stosowania metody badawczej zgodnie z ustanowionymi 

procedurami
v) 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;

vi) nastawianiu sprzętu pomiarowego i testującego oraz weryfikacji nastaw urządzeń;
vii) porządkowaniu i przedstawianiu wyników pomiarów i badań w zakresie ochrony 

katodowej;
viii) interpretacji i ocenie wyników zgodnie z odnośnymi normami, kodeksami lub 

specyfikacjami;
ix) określaniu rutynowych działań zaradczych;



x) podejmowaniu prac projektowych ochrony katodowej pod nadzorem osoby 
certyfikowanej poziomu 3. Jeśli nie zabraniają tego lokalne przepisy, osoba 
certyfikowana na poziomie 2 może zgodnie z ustanowionymi procedurami podjąć 
się bez nadzoru w znanym środowisku prostych prac projektowych ochrony 
katodowej, jak opisano w załączniku B;

xi) nadzorowaniu i sprawdzaniu instalacji układów ochrony katodowej;
xii) odbiorze technicznym układów ochrony katodowej pod odpowiedzialnością osoby 

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

xiii) podejmowaniu konserwacji układu ochrony katodowej;
Poziom 3

Osoba certyfikowana na poziomie 3 powinna wykazać się:
a) szczegółową znajomością teorii korozji, podstaw elektryczności, projektowania, 

instalowania, odbioru technicznego, testowania i oceniania osiągów ochrony 
katodowej, 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 powinien być kompetentny w:

i) projektowaniu systemów ochrony katodowej;
ii) ustanawianiu i autoryzacji procedur pomiarowych i badawczych ochrony 

katodowej;
iii) interpretacji norm, kodeksów, specyfikacji i procedur;
iv) wyznaczaniu poszczególnych metod i procedur badawczych ochrony katodowej, 

które należy zastosować;
v) interpretacji otrzymanych wyników pomiarów i badań ochrony katodowej oraz 

wykorzystaniu ich do weryfikacji osiągów;
vi) określaniu wszelkich działań zaradczych;
vii) przeprowadzaniu, nadzorowaniu i zatwierdzaniu wszystkich obowiązków dla 

poziomu 1 i 2;
viii) podejmowaniu pełnej odpowiedzialności technicznej za ośrodek szkoleniowy lub 

ośrodek egzaminacyjny i kadrę;
ix) wykorzystywaniu doświadczeń terenowych do doskonalenia projektów ochrony 

katodowej, jej funkcjonowania, oceny osiągów i procedur konserwacji.

Personel  poziomu 3  może  być  upoważniony  przez  ośrodek certyfikujący  lub  jego 
pełnomocnika do zarządzania i nadzorowania w ich imieniu szkoleniami i/lub egzaminami na 
poziomach 1 i 2.



Zakres szkolenia
Wymagany jest udokumentowany zapis szkolenia. Dokumentacja może być retrospek

tywna.  Może  to  być  szkolenie  zrealizowane  przez  pracodawcę,  uznany  kurs  w ośrodku 
szkoleniowym albo przez samokształcenie. Do certyfikacji może być obowiązkowo wymaga
na obecność w ośrodku szkoleniowym, zależnie od wymagań postawionych przez ośrodek 
certyfikujący.
Poziom 1 i poziom 2

Kandydat powinien udokumentować, że ukończył okres szkolenia w ramach sektora 
stosowania  i  na  poziomie,  na  które  ma  uzyskać  certyfikację.  Okres  szkolenia,  metoda 
i program zajęć powinny być ustalone przez ośrodek certyfikujący.

Minimalny  okres  szkolenia  podjętego  przez  kandydata  do  certyfikacji  powinien 
wynosić  40  godzin  formalnego  lub  udokumentowanego  szkolenia  w  każdym  sektorze 
stosowania, zarówno dla poziomu 1, jak i poziomu 2. Kandydaci bez certyfikacji na poziomie 
1  powinni  podjąć  co  najmniej  80  godzinne  szkolenie  na  poziomie  2.  Godziny  szkoleń 
powinny obejmować zarówno elementy praktyczne, jak i teoretyczne.
Poziom 3

Biorąc pod uwagę wymagane kompetencje naukowe i techniczne dla kandydatów do 
certyfikacji na poziomie 3 przygotowanie do certyfikacji na tym poziomie może być uzyskane 
przykładowo poprzez:

a) uzyskanie stosownego stopnia inżynierskiego lub naukowego lub studia 
podyplomowe w renomowanej uczelni wyższej,

b) uczestnictwo w kursach szkoleniowych, konferencjach lub seminariach (takich jak 
organizowane przez uznane przemysłowe lub niezależne stowarzyszenia),

c) studiowanie podręczników inżynierskich lub naukowych, czasopism i innych 
materiałów specjalistycznych.

Ośrodek  certyfikujący  powinien  ustanowić,  opublikować  i  od  czasu  do  czasu 
aktualizować wymagania certyfikacyjne dla personelu poziomu 3.

Kandydat  powinien  dostarczyć  udokumentowane  dowody  odnośnie  szkoleń, 
doświadczenia,  wiedzy  teoretycznej  i  umiejętności  praktycznych  w  zakresie  ochrony 
katodowej, aby umożliwić ośrodkowi certyfikującemu ocenę jego kompetencji.

Wymagane doświadczenie przemysłowe
Praktyczne doświadczenie przemysłowe w ochronie katodowej powinno być nabyte 

przed  certyfikacją.  Udokumentowane  dowody  praktyki  przemysłowej  powinny  być 
potwierdzone przez pracodawcę i/lub niezależne osoby udzielające referencji i przedłożone 
w ośrodku certyfikującym.

Minimalne  wymagania  odnośnie  czasu  nabywania  doświadczeń  praktycznych 
w ochronie  katodowej  przed  certyfikacją  na  dany  poziom  we  wszystkich  sektorach 
stosowania powinny być takie, jak zdefiniowano w Tabeli 1. Kandydaci powinni wykazać, że 
posiadają  co  najmniej  50%  z  ogółu  wymaganych  doświadczeń  z  Tabeli  1  dla  sektora 
stosowania, dla którego ubiegają się o certyfikację.

Kompetencja  na  poziom  3  wymaga  wiedzy  z  zakresu  pozatechnicznego 
jakiegokolwiek  sektora  stosowania.  Taka  szeroka  wiedza  może  zostać  nabyta  poprzez 
różnorodne  połączenie  wykształcenia,  szkoleń  i  doświadczenia.  Wszyscy  kandydaci  do 
certyfikacji  na  poziomie  3  w jakimkolwiek  sektorze  stosowania  powinni  wykazać  się 
i udokumentować,  że  posiadają  kompetencje  zarówno  praktyczne,  jak  i teoretyczne 
odpowiednie  dla  poziomu  2  we  właściwym  sektorze  stosowania  lub  zdali  egzamin  na 
poziomie 2.



Trzeci  poziom  kompetencji  jest  najwyższy  i  od  kandydatów  wymagana  jest 
umiejętność przekazywania wiedzy kandydatom na poziomie 1 i poziomie 2. Umiejętność tę 
uzyskuje się  jedynie poprzez doświadczenie,  np.  w pracy dydaktycznej.  W USA jest  ona 
oceniana  w procesie  certyfikacyjnym  i  należy  oczekiwać,  że  również  w  Europie  od 
kandydatów  do  3  poziomu  kompetencji  będzie  wymagane  przedstawienie  wybranego 
zagadnienia  technicznego  lub  omówienie  własnych  doświadczeń  w  formie  wykładu-
prezentacji przed większym audytorium słuchaczy. 

Tabela 1. Minimalne doświadczenie wymagane od kandydatów

Poziom 
docelowy

Kwalifikacje edukacyjne w odpowiednich 
dyscyplinach naukowych lub inżynierskich

Minimalna ogólna 
ilość lat 

doświadczenia 
w ochronie 
katodowej

1 Wszystkie przypadki 1

2
Specjalistyczne wykształcenie w dziedzinie korozji 2

Wykształcenie techniczne 3
Wszystkie inne przypadki 4

3
Specjalistyczne wykształcenie w dziedzinie korozji 5 jeśli ocena

lub 3 jeśli egzamin
Wykształcenie techniczne 8 jeśli ocena

lub 5 jeśli egzamin
Wszystkie inne przypadki 12 jeśli ocena

lub 8 jeśli egzamin

Ocena kompetencji - Egzaminy
Ocenianie  poziomu  kompetencji  kandydatów  powinno  odbywać  się  zgodnie  ze 

szczegółowymi przepisami ustanowionymi przez ośrodek certyfikujący. Należy to osiągnąć 
poprzez egzaminy na poziomach 1 i  2.  Dla poziomu 3 podstawą oceny jest  szczegółowo 
udokumentowany dorobek i opcjonalnie egzamin.

Sektorowa  sesja  egzaminacyjna  z  praktyki  przeprowadzana  na  konstrukcjach  lub 
symulowanych konstrukcjach i systemach powinna być zapewniona przez ośrodek egzamina
cyjny. Na poziomie 1 kandydat powinien wykazać umiejętności, w szczególności do:
- obsługi instrumentów w celu zebrania dokładnych danych;
- przeprowadzania regulacji sprzętu ochrony katodowej, niezbędnej dla uzyskania 

określonych wyników;
- rejestracji i przedstawiania wyników.
Na poziomie 2 kandydat powinien wykazać umiejętności,  w szczególności do:
- sporządzenia pisemnego raportu z interpretacją wyników;
- przygotowania pisemnych instrukcji do wykonania zadań poziomu 1;
- interpretacji problemów specyficznych dla ochrony katodowej.

Czas przysługujący na sektorową sesję egzaminacyjną z praktyki powinien zależeć od 
ilości zadań szczegółowych w danym sektorze i ich złożoności.

Wszelkie  egzaminy  powinny  być  przeprowadzane  w  ośrodkach  egzaminacyjnych, 
ustanowionych, zatwierdzonych i monitorowanych bezpośrednio przez ośrodek certyfikujący 
lub  przez  pełnomocnika.  Egzaminatorzy  powinni  zaświadczyć  o  swej  obiektywności 
w ocenianiu  kandydatów,  jak  też  o tym,  iż  wszelkie  informacje,  które  w  owym procesie 
nabędą zostaną zachowane w tajemnicy.



Certyfikaty i legitymacje 
Kandydat  spełniający  wszystkie  wymagania  do  certyfikacji  powinien  otrzymać  od 

ośrodka certyfikującego certyfikat i/lub stosowną legitymację.
Maksymalny okres ważności certyfikatu i/lub legitymacji powinien wynosić pięć lat. 

Okres ważności powinien rozpocząć się po spełnieniu wszystkich wymagań dla certyfikacji 
(szkolenie, praktyka, pomyślna ocena kompetencji).

Certyfikat powinien stracić ważność, gdy:
- zdecyduje tak ośrodek certyfikujący, np., po zgromadzeniu dowodów na nieetyczne 

zachowanie stojące w sprzeczności z procedurami certyfikacji;
- wystąpi znacząca przerwa w sektorze stosowania, dla którego osoba jest 

certyfikowana.
Akta  indywidualne  powinny  być  przechowywane  z  zachowaniem  odpowiednich 

warunków bezpieczeństwa i poufności przez cały okres trwania ważności certyfikatu i przez 
co najmniej 10 lat po wygaśnięciu ważności lub nie przyznaniu certyfikacji. 

PODSUMOWANIE
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.

O  ile  w  środowisku  zajmującym  się  technologią  ochrony  przeciwkorozyjnej  za 
pomocą technologii  malowania podnoszenie swojej wiedzy i  kwalifikacji  zawodowych od 
wielu lat  jest  stosowane w różnej  formie,  to  w obszarze ochrony katodowej,  ze  względu 
przede  wszystkim na  znacząco  mniejszą  ilość  osób związanych zawodowo z  tą  techniką, 
zakres  tego  rodzaju  działalności  był  bardzo  skromny.  Bez  wątpienia  wymagania  normy 
europejskiej w tym zakresie doprowadzą do istotnych zmian w tym środowisku.

Należy mieć nadzieję, że także wszelkie aspekty związane z rangą zawodu, odpowie
dzialności  a  zarazem  wysokimi  wymaganiami  kwalifikacyjnymi  (wymagania  normy  są 
rzeczywiście  wysokie)  znajdą  swoje  odzwierciedlenie  w  odpowiednich  przepisach, 
nakładających obowiązek legitymowania się certyfikowanymi kwalifikacjami przy podejmo
waniu czynności związanych z zabezpieczeniami przeciwkorozyjnymi za pomocą ochrony 
katodowej. Tylko w ten sposób zamysł twórców normy zostanie w pełni zrealizowany.

 


