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Ochrona elektrochemiczna – specjalizacja 
czy certyfikacja?

Aby sprostać coraz to większym wymaganiom, jakie niesie ze 
sobą rozwój technologii, konieczne jest obecnie w wielu dziedzi
nach posiadanie wymaganych kompetencji technicznych. Kwali
fi kacje te powinny wiązać się z określonym poziomem wiedzy 
i umie jętności – tego oczekuje się zarówno od firm i pracowników, 
a to ostatecznie wpływa na jakość produktów i świadczonych usług. 
Trzeba więc zacząć od zasadniczego pytania: dlaczego pojawiła się 
taka potrzeba kodyfikacji umiejętności oraz doświadczenia osób, 
od których oczekuje się, że we właściwy sposób będą wykony
wały i/lub nadzorowały czynności gwarantujące prawidłowe funk
cjonowanie systemów ochrony katodowej? 

Zanim odniosę się do tej kwestii konieczna jest wcześniej odp
owiedź na następujące pytanie – dlaczego w celu określenia zasad 
sprawdzania tych umiejętności zawodowych wykorzystano normę 
PNEN ISO/IEC 17024:2012 „Ocena zgodności – Ogólne wymaga nia 
dotyczące jednostek certyfikujących osoby”. Jest to chyba łatwe 
do uzasadnienia – wydana przez Międzynarodową Organizację 
Normalizacyjną (ISO) w 2003 r. norma ISO/IEC 17024 została opra
cowana w celu zharmonizowania procesu certyfikacji umiejętności 
personelu na całym świecie. W Unii Europejskiej zastąpiła starsze 
normy z roku 1989: EN 45013 i BS 7513. Zagadnienia, które są przed
miotem tej normy, a odnoszące się do oceny osób to: umiejęt ność 
zdefiniowania zagadnienia będącego przedmiotem badania (kom
petencja) oraz wiedza, umiejętności i cechy osobiste, przy czym 
ocena musi być niezależna i być ważnym testem kompetencji. Ta 
zaś jest zazwyczaj opisywana jako „wykazana zdolność stosowania 
wiedzy, umiejętności i atrybutów”. W praktyce norma ta definiuje 
zasady oceny umiejętności i doświadczenia osób wg uznanych 
poziomów kompetencji. 

W normie EN 15257 przywołana została norma ISO 17024 jako 
wymóg w odniesieniu do jednostki certyfikującej osoby. Ta nie
pozorna kwestia okazała się istotnym problemem, ponieważ wy
muszała współpracę z uznaną w Polsce jednostką posiadającą akre
dytację na certyfikację osób wg tej normy nadaną przez Polskie 
Centrum Akredytacji (PCA). W grę wchodziły jedynie tylko dwie ins

ty tucje, które mogły być w tamtym okresie zainteresowane wdroże
niem procesu certyfikacji specjalistów z zakresu technologii ochro
ny katodowej: Instytut Spawalnictwa w Gliwicach i  Urząd Dozoru 
Technicznego w Warszawie. Wybór padł na posiadającą już takie 
uprawnienia Jednostkę Certyfikującą Osoby UDTCERT, również 
dlatego, że w tamtym okresie UDT przygotowywał się do przejęcia 
nadzoru nad rurociągami przesyłowymi. Po licznych rozmowach 
i uzgodnieniach z Prezesami UDTu, także z udziałem Sekretarza SEP 
i Prezesa Izby Gospodarczej Gazownictwa, w marcu 2013 r. powoła
ny został w Centrum Certyfikacji i Oceny Zgodno ści UDTu Komitet 
Programowy Nr 9 do Spraw Personelu Ochrony Katodowej. Jego za
daniem w UDT CERT było opracowanie programu certyfi kacji zgod
nego z normami PNEN 15257:2008 i PNEN ISO/IEC 17024:2012 
oraz przeprowadzenie procesu certyfikacji uznanych w środowisku 
specjalistów celem wyłonienia uprawnionego zespołu do przygo
towania procesu certyfikacji, zgodnie z wymaganiami ww. norm. 

Zespół taki został wyłoniony dopiero w roku 2013. W tym czasie 
komisyjnie zweryfikowano kompetencje 13 osób i potwierdzono 
je zgodnie z PNEN 15257:2008 na 3 poziomie. Część z tych osób 
powołano w 2016 r. do pracy w Komitecie Programowym Nr 9. Do
piero w roku 2017 w sierpniu w Politechnice Gdańskiej na Wydziale 
Chemicznym w Katedrze Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materia
łowej, a w październiku w Specjalistycznym Przedsiębiorstwie  
Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych “CORRPOL” Sp. z o.o. w Gdań
sku  Jednostka Certyfikująca Osoby UDTCERT powołała ośrodki 
szkolenia i egzaminowania personelu ochrony katodowej na 1 i 2 
poziom kompetencji zawodowej. Pierwsze takie szkolenia, wynika
jące z aktualnego zapotrzebowania, odbyły się już w Politechnice 
Gdańskiej (15 uczestników). Certyfikacja personelu na wyższe sto
pnie kompetencji pozostała w gestii Komitetu Programowego Nr 9 
w UDT CERT. Łącznie do dnia dzisiejszego Jednostka Certyfikująca 
Osoby UDTCERT wydała 29 certyfikatów. 

Wydawałoby się, że sprawa certyfikacji personelu ochrony 
katodowej została już ostatecznie w Polsce uregulowana, kiedy 
to w maju 2017 r. ustanowiona została nowa norma o zasięgu 

Od kilku już lat w tym miejscu czasopisma nawiązuję w swoich krótkich wypowiedziach do aktualnych problemów 
związanych z technologią ochrony katodowej konstrukcji podziemnych, głównie rurociągów stalowych. Wspom-
niałem o teoriach i koncepcjach ochrony katodowej tworzonych zarówno przez chemików, jak i elektryków, w Polsce 
i innych krajach, a także o aktualnych zagadnieniach trapiących środowisko zawodowe związane z tą dziedziną 
techniki. Próby uporządkowania tych kwestii na początku XXI wieku w Europie podjęli członkowie Europejskiej Fed-
eracji Korozyjnej, inicjując w ślad za podobnymi działaniami NACE w USA wydanie przez CEN norm technicznych 
dotyczących po sz cze gólnych technologii ochrony katodowej. Wśród nich powstała norma EN 15257:2006 „Ochrona 
katodowa – Poziomy kompetencji i certyfikacja personelu ochrony katodowej”, której przedmiotem było określe-
nie zakresu wiedzy i umiejętności osób zawodowo zajmujących się tą technologia ochrony przeciwkorozyjnej oraz 
wska zanie zasad ich oceny w procesie certyfikacji. Dzięki staraniom Polskiego Komitetu Elektrochemicznej Ochrony 
przed Korozją, działającego przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Elektryków Polskich, normę przetłumaczono na 
język polski (PN-EN 15257:2008), a równocześnie podjęto usilne starania jej wdrożenia w Polsce. Czy się one powiodły?   
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międzynarodowym: ISO 15257:2017 „Cathodic protection – Com
petence levels of cathodic protection persons – Basis for a certifi
cation scheme”. Została ona jeszcze w grudniu tego samego roku 
staraniem PKEOpK SEP uznana przez PKN jako norma PNEN ISO 
15257:201710 „Ochrona katodowa – Poziomy kompetencji osób 
zajmujących się ochroną katodową – Podstawa systemu certyfi
kacji”. Została ona obecnie oficjalnie przetłumaczona przez PKN na 
język polski. Nowa norma, obecnie o zasięgu światowym, ujedno
liciła zasady certyfikacji personelu ochrony katodowej opracowane 
przez CEN (Europa), NACE (USA) i AS (Australia). 

Zgodnie z nowymi zasadami w UDT CERT w miejsce Komitetu 
Programowego Nr 9 bezzwłocznie powołano Zespół Opiniujący 
(Grupa ds. programu OKAT) i opracowano Program CERT03/PR/06  
Wyd. 4, 02.08.2018 „Program certyfikacji personelu ochrony kato
dowej” (obecnie dostępny na stronie internetowej UDT CERT). Tym 
samym można by uznać, że ostatecznie ukształtował się program 
szkolenia i certyfikacji personelu ochrony katodowej w Polsce. Czy 
nie trwało to zbyt długo?

 Niemal natychmiast po ustanowieniu normy EN 15257 w roku 
2006 w Słowacji uruchomiony został proces jej wdrożenia, a pię
cioletni okres certyfikacji personelu ochrony katodowej, którego 
owocem była pierwsza partia przeszkolonych i certyfikowanych 
słowackich specjalistów, skończył się już w 2012 r. W tym czasie 
w  Polsce trwały jeszcze pertraktacje z Urzędem Dozoru Technicz
nego dot. wdrożenia omawianej normy, kiedy to niewielka spółka 
ATEKO z Ostrawy uzyskała jako jeden z trzech czeskich ośrodków 
szkoleniowych i egzaminacyjnych uprawnienia do certyfikacji per
sonelu ochrony katodowej i akredytację w „Czeskim Towarzystwie 
Spawania Wyrobów”. Nie mogąc sprostać konkurencji, jaką stano
wiły związane bezpośrednio z gazownictwem ośrodki z Pragi i Brna, 
firma ta zaproponowała szkolenie i egzaminowanie także osób 
ze Słowacji i Polski. Dzięki temu wydawane tą droga certyfikaty 
na wszystkie stopnie kompetencji wg normy EN 15257 uzyskały 
ważność w całej Europie. Informacja o tej działalności przekazana 
została polskiemu środowisku technicznemu w roku 2012 pod
czas XII Krajowej Konferencji PKEOpK SEP w Juracie. Zwrócono 
wtedy uwagę na możliwość uzyskania certyfikatów na podstawie 
potwier dzonej dotychczasowej działalności zawodowej w branży 
ochrony katodowej. Z tej oferty skorzystało ponad 100 polskich 
pracowników trudniących  się problematyką ochrony katodowej 
w Polsce, głównie z firm zajmujących się różnymi aspektami ochro
ny katodowej na potrzeby gazownictwa. Niestety, w oczywisty 
sposób wpłynęło to na znikome w tym czasie zainteresowanie  
przy gotowaniami do takiej certyfikacji w Polsce w UDT CERT, które 
miały miejsce w latach 2013 – 2016.

Certyfikacja osób,  które zajmują się określonymi czynnościami 
podlega ogólnemu pojęciu tego słowa, które jest następujące (tu 
przytaczam definicje dostępne w literaturze):

„Certyfikacja – ściśle określone postępowanie, w którym strona 
trzecia (organizacja) przyznaje pisemne zaświadczenie w formie 
certyfikatu o tym, że produkt (usługa), proces lub osoba spełnia 
określone wymagania. Certyfikacja jest częścią procesu oceny 
zgodności.”

„Certyfikat zawodowy (także: Uprawnienia zawodowe, Licencja 
zawodowa, w wersji skróconej certyfikat, licencja, uprawnienia) – 
szczególne kwalifikacje zawodowe zdobywane na drodze procesu 
certyfikacji, dodatkowych szkoleń, egzaminów lub często także po 
udowodnieniu przebycia wymaganej praktyki. Niektóre z certy
fikatów uprawniają do używania dodatkowych tytułów czy też 
skrótów tychże tytułów, mających za zadanie uhonorować posia
dacza owych uprawnień. W większości przypadku tzw. „zawodów 
zaufania publicznego” często uprawnienia do wykonywania zawo
du przyznawane są przez samorządy zawodowe.”

„Certyfikaty są wystawiane zwykle przez organizacje skupiające 
specjalistów z danej dziedziny. Mogą to być samorządy zawodowe 
i wtedy, w większości przypadków, takie certyfikaty są odnawiane 
okresowo. Zdarza się także, że obowiązkiem odnawiającego certy
fikat jest udowodnienie odbycia procesu samokształcenia. Certy
fikacja jest bardzo częsta w lotnictwie, budownictwie, technologii 
oraz w innych dziedzinach związanych z przemysłem, a także choć
by w opiece zdrowotnej czy też w informatyce i finansach.”

Czy zajmujące się technologią ochrony elektrochemicznej oso
by powinny spełniać określone wymagania zawodowe, które doty
czą wiedzy i doświadczenia, czyli posiadać certyfikację uprawnia
jącą do wykonywanych czynności? Oczywiście, że tak i nie wynika 
to z faktu istnienia takiej normy, której postanowienia powinno się 
oczywiście przestrzegać, ale w dużej mierze z natury i złożoności 
zjawiska jakim jest polaryzacja katodowa dużych obiektów prze
mysłowych, rurociągów, zbiorników, studni itp. Niemal każdy pod
dawany ochronie katodowej obiekt ma swoje cechy szczególne, 
a jednakowe czy identyczne zdarzają się bardzo rzadko. Podobnie 
wygląda kwestia pomiarów, które wykonuje się w terenie w róż
nych warunkach, a uzyskiwane rezultaty trzeba sensownie zinter
pretować. Każda instalacja ochrony katodowej wymaga więc 
indy wi  dualnego podejścia, które nie jest możliwe bez zdobytych 
wcześ niej doświadczeń w podobnych warunkach. Takie same uwa
gi dotyczą projektowania instalacji ochrony katodowej, doboru 
pod zespołów i ich lokalizacji w terenie.

Istotną trudnością, która występuje zazwyczaj w praktyce 
po miarów ochrony elektrochemicznej na rzeczywistych obiek
tach w  terenie jest to, że zabezpieczany np. stalowy rurociąg czy 
zbiornik podziemny, w oczywisty sposób nie jest widoczny dla 
osoby wykonującej te badania. Konieczna jest wtedy wyobraźnia 
i doświadczenie zdobyte przy wykonywaniu podobnych czynności 
w przesz łości. Ta wyobraźnia w połączeniu z doświadczeniem jest 
np. niezbędna przy poszukiwaniu uszkodzeń lub nieciągłości w za
kopanych metalowych konstrukcjach podziemnych, gdzie na pod
stawie pomiarów wykonywanych na powierzchni ziemi wyciągać 
trzeba wnioski o kondycji chronionych obiektów pod ziemią. Takich 
przykładów dotyczących projektowania, budowy czy eksploatacji 
systemów ochrony katodowej, w których umiejętności i doświad
czenia personelu  ochrony katodowej mają decydujące znaczenie 
o powodzeniu wykonywanej czynności, można wymienić oczywiś
cie znacznie więcej. O takim sukcesie bardzo często decyduje zdo
byta praktyka w terenie przy rozwiązywaniu trudnych problemów, 
a jeśli nie ma się takich własnych dokonań, to jedyny przekaz może 
pochodzić od doświadczonego nauczyciela.

Logika wskazuje na to, że kolejność powinna być następująca: 
najpierw osiągnięcie odpowiednio wysokiego poziomu specja
lizacji zawodowej w zakresie umiejętności związanych z daną 
dzie  dziną zastosowań ochrony katodowej, a następnie poddanie 
ocenie swoich umiejętności i wiedzy w procesie certyfikacji, gdzie 
uzyskany tą drogą przez kandydata certyfikat odzwierciedli okreś
lony w normie poziom jego doskonałości zawodowej.

Na postawione w tytule pytanie „specjalizacja czy certyfika cja” 
odpowiedź jest więc jasna: jedno i drugie – ale najpierw trzeba stać 
się specjalistą, a następnie ubiegać się o certyfikat, czyli uznanie 
tego faktu zgodnie z zasadami wskazanymi w omawianej tutaj 
normie. Określa ona także sposoby podwyższania swoich umie
jętności oraz doświadczenia zawodowego. Podane są w niej wy
magania techniczne z opisem stosowanych technologii ochrony 
katodowej w różnych zastosowaniach przemysłowych oraz szcze
gółowy zakres wymaganej wiedzy technicznej i doświadczenia 
zawo dowego.

Wojciech Sokólski
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