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OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE

Certyfikacja osób zajmujących się ochroną katodową 
– norma międzynarodowa
Certification of persons involved in cathodic protection – an international standard

Technologia ochrony katodowej metalowych obiektów kontaktują
cych się ze środowiskami elektrolitycznymi wymaga specjalistycznej 
wiedzy teoretycznej i praktycznej osób, które ją realizują w praktyce. 
Przedstawiono rozwój technologii ochrony katodowej, postępy w nor
malizacji i certyfikacji oraz nową normę międzynarodową, która 
określa wymagane kompetencje osób zajmujących się tą techniką 
ochrony przed korozją. 

Cathodic protection technology of metallic objects in electrolytic en
vironments requires specialist theoretical and practical knowledge of 
people who implement it in practice. The development of cathodic 
protection technology, progress in standardization and certification 
as well as a new international standard which specifies the required 
competences of persons dealing with this corrosion protection tech
nique are presented. 

1. Wprowadzenie

Pomimo tego, że koncepcja ochrony przed korozją obiektów 
metalowych kontaktujących się bezpośrednio ze środowiskami 
elektrolitycznymi (np. wodą morską) znana była już na początku 
XIX wieku, to dopiero po ok. 100 latach technika ta ujrzała światło 
dzienne dzięki silnemu rozwojowi przemysłu wydobycia i przero-
bu ropy naftowej, głównie w USA i rejonie Baku. W tym czasie do 
transportu ropy surowej i produktów naftowych rozpoczęto stoso-
wanie rurociągów stalowych, początkowo z połączeniami kołnie-
rzowymi, później spawanymi. Rury te układane były w ziemi. Dość 
szybko przekonano się, że ulegają one w takich warunkach korozji, 
która spowodowana została przez niedostatecznie szczelne powło-
ki ochronne (zazwyczaj bitumiczne) oraz agresywne środowisko 
ziemi i wód podskórnych. To w takich warunkach wykonano pier-
wsze badania zastosowania polaryzacji katodowej do zahamowa-
nia procesów korozyjnych stali w kontakcie z ziemią.

Okazało się, że wymuszając przepływ stałego prądu elektrycz-
nego pomiędzy elektrodą umieszczoną w ziemi a rurociągiem pod-
łączonym do ujemnego źródła prądu uzyskuje się zahamowanie 
na jego powierzchni procesu korozyjnego stali. Towarzyszy temu 
wyraźna zmiana w kierunku ujemnym potencjału rurociągu, którą 
można zmierzyć posługując się przenośną elektrodą odniesienia 
umieszczoną podczas takiego pomiaru w ziemi w niewielkiej odle g-
łości od badanego rurociągu. Efekt ten nazwano polaryzacją katodo-
wą, zaś proces eliminowanie tą droga korozji – ochroną kato dową.

Amerykanin Robert J. Kuhn [1] po wykonaniu szeregu ekspery-
mentów wykazał w roku 1928, że korozję stalowych dalekosiężnych 
naftociągów można całkowicie wyeliminować po uzyskaniu w wy-
niku polaryzacji katodowej potencjału stali -850 mV zmierzonego 

względem niepolaryzującej się elektrody odniesienia miedź/nasy-
cony roztwór siarczanu miedzi. Od tego czasu ta wartość potencjału 
została powszechnie przyjęta jako kryterium pełnej skuteczności 
ochrony katodowej, zaś elektroda siarczano-miedziowa używana 
jest powszechnie do dnia dzisiejszego jako elektroda odniesie-
nia. Sukces tej nowej metody ochrony przed korozją rurociągów 
podziemnych rozpoczął okres coraz szerszego jej upowszechniania.

2. Pierwsze niepowodzenia w stosowaniu ochrony katodo wej 
i ich przyczyna

Rozwój zastosowań ochrony katodowej trwał nieprzerwanie do 
lat siedemdziesiątych XX wieku. Wykorzystywana była już nie tylko 
do rurociągów, ale do zabezpieczenia przed korozją np. jednostek 
pływających i konstrukcji hydrotechnicznych w wodzie morskiej, 
czy zewnętrznych powierzchni zbiorników stalowych kontaktu-
jących się z ziemią, a także wewnętrznych powierzchni np. wymien-
ników ciepła. Doskonalono źródła prądu stałego do regulacji 
pa  ra metrów ochrony katodowej, stale pracowano nad poprawą 
trwa  łoś ci materiałów anodowych, które dostarczają prąd do obwo-
du ochrony katodowej. 

Typowa instalacja ochrony katodowej rurociągu zilustrowa-
na jest na rys.1. Składa się ona z źródła prądu stałego (tzw. stacji 
ochrony katodowej, zazwyczaj zasilanej z sieci energetycznej) oraz 
umieszczonej w ziemi anody (zazwyczaj specjalnie dobranego ma-
teriału odpornego na utlenianie, np. żeliwa wysokokrzemowego, 
tytanu pokrytego szlachetnymi tlenkami). Chroniony obiekt podłą-
czony jest do ujemnego bieguna źródła prądu stałego. Tak dobie-
ra się napięcie źródła prądu, aby płynący prąd pomiędzy ziemią 
a kontaktująca się z nią stalową powierzchnią chronionego przed 
korozją obiektu (rurociągu, zbiornika itp.) wywołał oczekiwany 
efekt zahamowania reakcji utleniania stali (reakcji korozyjnej). Mia-
rą tego efektu jest zmiana potencjału chronionej powierzchni sta-

lowej w  miejscu kontaktu 
z elektrolitem glebowym 
(ziemią), którą ocenia się za 
pomocą elektrody odnie-
sienia, np. nasyconej elek-
trody siarczano-miedziowej 
(Cu/nas.CuSO4), umie sz czo-
nej również w ziemi. 
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Rys. 1. Schemat prostej instalacji 
ochrony katodowej rurociągu 
w ziemi.
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Certyfikacja osób  zajmujących się ochroną katodową 
– nowa norma, nowe wyzwania

Certification of persons involved in cathodic protection – a new standard, new challenges

Technologia ochrony katodowej metalowych obiektów kontaktują-
cych się ze środowiskami elektrolitycznymi, takimi jak ziemia, woda 
słodka i  morska, media przemysłowe czy beton – wymaga specja-
listycznej wiedzy teoretycznej i  praktycznej osób, które ją realizują 
w praktyce. W opracowaniu przedstawiono nową normę międzynaro-
dową, która określa wymagane kompetencje osób zajmujących się tą 
techniką ochrony przed korozją. Zaprezentowano zakres wymaganej 
wiedzy i  doświadczenia  w  systemie certyfikacji oraz krótką historię 
wdrożenia normy w Polsce. 
Słowa kluczowe: ochrona katodowa, poziomy kompetencji osób 
zajmujących się ochroną katodową, podstawa systemu certyfikacji, 
nowa norma międzynarodowa

Cathodic protection technology of metallic objects in electrolytic 
environments, such as earth, fresh and sea water, industrial media or 
concrete – requires specialist theoretical and practical knowledge of 
people who implement it in practice. The study presents a new inter-
national standard that defines the required competences of people de-
aling with this corrosion protection technique. The scope of required 
knowledge and experience in the certification system and a brief hi-
story of the implementation of the standard in Poland were presented.
Keywords:  cathodic protection, competence levels of cathodic pro-
tection persons, basis for a certification scheme, a new international 
standard

1. Wprowadzenie

Ochrona  katodowa  jest  nie  tylko  technologią trudną, z pogra-
nicza kilku dyscyplin wiedzy, ale także techniką, która niewłaściwie 
zastosowana  lub  niedbale  eksploatowana  może  mieć nieko-
rzystny wpływ na otoczenie, z zagrożeniem  środowiska  natural-
nego  czy  zdrowia  lub  życia  ludzi  włącznie.  Aby  podwyższyć 
bezpieczeństwo eksploatacji uciążliwych dla  otoczenia  urządzeń  
podziemnych,  np.  rurociągów  czy  zbiorników  z   niebezpiecz-
nymi  mediami, chroni się je przed korozją w jedyny uzasadniony 
współcześnie sposób – za pomocą  odpowiednio  do  siebie  do-
branych  powłok  izolacyjnych  i  ochrony  katodowej.  Skuteczność  
takiego  zabezpieczenia  w  pierwszym  rzędzie  zależy  od  wiedzy  
inżynierskiej  ludzi  we  wszystkich  stadiach  realizacji  tej  techniki  

–  począwszy  od  projektowania,  poprzez  produkcję  podzespo-
łów,  wykonawstwo,  uruchomienie  i  eksploatację  zabezpieczenia.  
Zależy  także   od   odpowiedzialności,   umiejętności   i doświadcze-
nia zawodowego personelu.

Te słowa i podobne wypowiedziane zostały po raz pierwszy już 
w roku 2006 jednocześnie z ukazaniem się europejskiej normy EN 
15257:2006 określającej zasady oceny i  certyfikacji kompetencji 
personelu odpowiedzialnego za działalność techniczną w  zakre-
sie walki z korozją w obrębie technologii ochrony katodowej [1,2]. 
Norma zdefiniowała poziomy kompetencji personelu działającego 
w dziedzinie ochrony katodowej, obejmujących: przeglądy, projek-
towanie, instalowanie, testowanie, konserwację oraz rozwój tech-
nologii ochrony katodowej jako dziedziny nauki. Określiła ramy 
zakresu odpowiedzialności i  minimalne wymagania niezbędne 
do uzyskania poszczególnych poziomów kompetencji w  każdym 
z sektorów zastosowań tej technologii:

– metalowe konstrukcje lądowe (podziemne lub zanurzone);
– metalowe konstrukcje morskie;
– konstrukcje żelbetowe;
– powierzchnie wewnętrzne metalowych konstrukcji wypełnio-

nych elektrolitem.
Staraniem Polskiego Komitetu Elektrochemicznej Ochrony przed 

Korozją SEP norma w  wersji polskiej ukazała się już w  roku 2008 
[3]. Od tego też czasu rozpoczęły się usilne starania PKEOpK SEP 
zmierzające do jak najszybszego wdrożenia zarówno procesu 
certyfikacji osób zajmujących się szerokim wachlarzem czynno-
ści związanych z  przemysłową realizacją systemów ochrony ka-
todowej, jak również podniesieniem świadomości kierownictwa 
potrzebą zwiększenia wymagań w  tym zakresie względem osób 
zajmujących się projektowaniem i eksploatacją systemów ochrony 
katodowej. W ich rezultacie w roku 2010 udało się zainteresować 
i włączyć do tych prac przygotowawczych Jednostkę Certyfikują-
cą Osoby UDT-CERT w Warszawie [4], działającą zgodnie z normą 
ISO/IEC 17024 [5]. Niestety do czasu powołania w Urzędzie Dozoru 
Technicznego w Warszawie Komitetu Programowego Nr 9  ds. Cer-
tyfikacji Personelu Ochrony Katodowej upłynęły kolejne 3 lata [6]. 
Pierwsze certyfikaty na podstawie dorobku naukowo-techniczne-
go kandydatów UDT CERT wystawił dopiero w październiku 2013 r.  
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Niestety, pomimo udoskonalania technologii stosowania ochro-
ny katodowej zaczęto odnotowywać niepowodzenia, które nieocze-
kiwanie przejawiały się występowaniem uszkodzeń na powierz ch-
niach zabezpieczanych przed korozją za pomocą ochrony katodowej. 
Niestety zawiódł głównie czynnik ludzki, a nie technika. Okazało się 
bowiem, że pomimo dość prostych zasad stosowania ochrony kato-
dowej, jej realizacja w warunkach rzeczywistych jest skomplikowana 
– stąd popełniano szereg błędów zarówno podczas montażu insta-
lacji, jej regulacji i eksploatacji. To wtedy utarło się powiedzenie, że 
„nie ma dwóch jednakowych instalacji ochrony katodowej, podob-
nie jak nie ma dwóch jednakowych odcisków palców”.

Winowajcą zaistniałej sytuacji okazał się wcześniej nieuwzględ-
niany omowy spadek napięcia (IR) występujący w ziemi w obwo-
dzie pomiarowym ochrony katodowej pomiędzy zabezpieczaną 
powierz chnią stalową a miejscem umieszczenia pomiarowej elek-
trody odniesienia. Oznacza to, że ocena funkcjonowania systemu 
ochrony katodowej stalowego obiektu w ziemi i tym samym 
skutecz ności jego zabezpieczenia przed korozją – uzyskiwana na 
podstawie pomiaru potencjału V jak na rys. 1 – zależy w zasadniczej 
mierze od położenia w ziemi elektrody odniesienia. Ulokowanie 
elektrody odniesienia, np. na powierzchni ziemi czy pod ziemią, 
bezpośrednio przy powierzchni badanego obiektu czy w większej 
odległości, łącznie z lokalną rezystywnością gruntu w miejscu po-
miaru, może mieć decydujący wpływ na wynik pomiaru, a tym 
samym i interpretacją dot. spełniania kryterium ochrony katodowej.

Stało się jasne, że winę za wspomniane w tym czasie niepo wo-
dzenia należy przypisywać mało doświadczonym projektantom 
i  użyt kownikom instalacji ochrony katodowej. Niewłaściwie wyko-
nany bardzo prosty pomiar potencjału zabezpieczanej konstrukcji, 
wskazujący na uzyskiwanie wg przyjętego kryterium pełnej ochrony 
przed korozją, w końcowym efekcie mógł się stać przyczyną nieocze-
kiwanej awarii korozyjnej. Tak więc ochrona  katodowa  jest  nie  tylko  
technologią trudną, z pogranicza kilku dyscyplin wiedzy, ale także 
techniką, która niewłaściwie zastosowana  lub  niedbale  eksploato-
wana  może  mieć niekorzystny wpływ na otoczenie, z zagrożeniem  
środowiska  naturalnego  czy  zdrowia  lub  życia  ludzi  włącznie.

Pod koniec XX wieku podjęto w licznych ośrodkach nauko-
wych prace nad możliwym wyeliminowaniem czynnika ludzkiego 
zarówno w ocenie zagrożeń korozyjnych, jak i oceny skuteczności 
działania systemów ochrony katodowej. Opracowano metodologię 
eksploatacji systemów ochrony katodowej, nowoczesne systemy 
pomiarowe wykorzystujące aktualne postępy w cyfryzacji działal-
ności technicznej. Okazało się jednak, że postęp ten nie jest możliwy 
bez odpowiednio wyszkolonej i doświadczonej kadry technicznej. 
Konieczne stało się stworzenie warunków formalnych do tego, aby 
określonymi zagadnieniami z zakresu projektowania, budowy i eks-
ploatacji systemów ochrony katodowej mogły zajmować się osoby 
posiadające do tego określone uprawnienia i certyfikaty.

 Skuteczność  ochrony przed korozją obiektów przemysłowych 
za pomocą ochrony katodowej  w  pierwszym  rzędzie  zależy  od  
po  siadanej wiedzy  inżynierskiej  ludzi  we  wszystkich  stadiach  rea-
lizacji  tej  techniki  –  począwszy  od  projektowania,  poprzez  pro-
dukcję  podzespołów,  wykonawstwo,  uruchomienie  i  eksploatację  
zabezpieczenia. Zależy także od ich odpowiedzialności, nabytych 
umie jętności i doświadczenia zawodowego. Ten pogląd zaowoco-
wał na początku XXI wieku rozwojem normalizacji systemów i tech-
nologii ochrony katodowej oraz wymaganiami dot. certyfikacji osób 
zajmujących się tą techniką zabezpieczeń przeciw korozyjnych. 

3. Pierwsza wymuszona certyfikacja inspektorów ochrony ka
todowej 

W roku 1988 Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) 
ustanowiła za zgodą Senatu USA 10-letni program renowacji ok. 

1200 000 stalowych podziemnych przydomowych zbiorników 
na paliwo (głównie olej opałowy), które obowiązkowo były insta-
lowane w całym kraju w okresie „zimnej wojny” w latach 50-tych 
XX wieku. Zbiorniki te po ok. 30-latach eksploatacji w ziemi zaczęły 
wsku tek korozji tracić szczelność i ich zawartość przedostawała 
się do otaczającego środowiska – ziemi. Niezbędne było przeciw-
działanie.

EPA uznała, że sytuacja jest alarmowa, ponieważ wykazano, że 
1 litr tego rodzaju paliwa skaża ok. 1 miliona litrów wody pitnej. Sen-
at USA ustanowił budżet na realizację tej akcji w postaci 1/10 centa 
z każdego galonu sprzedanego paliwa w USA przez kolejnych 10 lat, 
z zastrzeżeniem, że poprawność techniczna instalowanej ochrony 
przeciwkorozyjnej zbiorników musiała być potwierdzana wyłącznie 
przez uprawnionych przez EPA lub NACE specjalistów, których wie-
dza i doświadczenie były odpowiednio zweryfikowane (certyfikat).

Ilustracja powyżej, pochodząca z literatury udostępnianej w tym 
czasie w EPA, przedstawia w humorystyczny sposób opisaną wyżej 
sytuację widzianą oczami właścicieli zbiorników.

W celu wyeliminowania możliwości wystąpienia zagrożenia 
skażeniem wód podskórnych węglowodorami, które ewentualnie 
mogłyby się wydostawać do ziemi wskutek przebiegu korozji i per-
foracji stalowych ścianek w istniejących zbiornikach, wytypowano 
wyłącznie następujące 3 metody obowiązkowej ochrony przeciw-
korozyjnej tych obiektów:

1) ochrona katodowa zbiornika od strony ziemi, 

2) laminowanie zbiornika od strony wewnętrznej, 

3) laminowanie od wewnątrz i ochrona katodowa zbiornika od 
strony zewnętrznej.

Niestety w przewidzianym pierwotnie czasie 10-ciu lat udało się 
jedynie zastosować ochronę katodową na ok. 600 000 zbiorników, 
ochronę za pomocą laminatów w ilości ok. 300 000, zaś pozos-
tałe zbiorniki zostały wykopane i zlikwidowane. Wszystkie nowo-
budowane stalowe zbiorniki podziemne (bazy magazynowe, sta-
cje paliwowe) mają obecnie zaprojektowane i wykonane systemy 
ochrony katodowej płaszcza zbiornika od strony ziemi.

Opisane wyżej przedsięwzięcie zrealizowane przez Amery kań-
ską Agencję Ochrony Środowiska pod koniec XX wieku wyma-
gało odpowiedniego przygotowania, a następnie przeszkole nia 
w zakresie budowy i nadzoru oraz oceny skuteczności działania 
ochrony katodowej bardzo dużej grupy inspektorów na tere-
nie całych Stanów Zjednoczonych. Bez wątpienia, wdrożone tak 
dużego programu przyczyniło się do znacznego poszerzenia świa-
domości społecznej związanej z wiedzą na temat strat, jakie wiążą 
się z występowaniem procesów korozyjnych. Program ochrony 
przed korozją stalowych zbiorników podziemnych nadzorowany 
przez EPA (United States Environmental Protection Agency) jest 
kontynuowany do dnia dzisiejszego [2]. 

Rys. 2. A tak sobie wyobrażali współczesne problemy korozji zbiorników pod-
ziemnych pracownicy Instytutu Zbiorników Stalowych oraz Agencji Ochrony 
Środowiska w Stanach Zjednoczonych (rysunek zaprezentowany na konferencji 

“Storage tanks”, 1996 r. - W.B. Geyer, W.A. Stellmach)
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4. Normalizacja w zakresie technologii ochrony katodowej

Na początku XXI wieku nastąpiło wyraźne zapotrzebowanie 
na uporządkowanie i znormalizowanie zarówno technologii, jak 
również materiałów oraz procedur związanych ze stosowaniem 
nowoczesnych technologii ochrony przeciwkorozyjnych, także 
w  obszarze wykorzystania technologii ochrony katodowej w róż-
nych dziedzinach przemysłowych.

W Polsce w okresie powojennym normalizacją ochrony kato-
dowej zajmował się Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) przy 
współ pracy z Ministerstwem Łączności, a od 1972 r. także z Polskim 
Komitetem Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją działającym 
przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Elektryków Polskich. 

Z uwagi na nieco odmienne zasady realizacji technologii ochro-
ny katodowej w różnych grupach zastosowań technicznych przyję-
to następujący podział związanych z tym norm:

1) Ochrona katodowa w zastosowaniach morskich (obiekty por-
towe, jednostki pływające, wieże wiertnicze itp.) – dot. wód  silnie 
zasolonych i słonawych

2) Ochrona katodowa w zastosowaniach lądowych (ziemia, wody 
lądowe)

3) Ochrona katodowa żelbetów (np. fundamentów, konstrukcji 
mostowych itp.) 

4) Ochrona katodowa konstrukcji od strony wewnętrznej (np. 
zbiorników od strony wewnętrznej, wymienników ciepła i in.).

Zakres tematyczny norm dotyczy przede wszystkim zastosowań 
lądowych ochrony katodowej i w mniejszym nieco stopniu zasto-
sowań morskich. Obejmuje szeroki wachlarz zagadnień teorety-
cznych i praktycznych, a także wybrane techniki pomiarowe oraz 
sposób identyfikacji i wielkości zagrożeń korozyjnych w różnych 
warunkach eksploatacji obiektów.

Znajomość mechanizmu fizykochemicznych zjawisk elektro-
chemicznych, podstaw elektrotechniki oraz orientacja w zakresie 
wymagań określonych w normach przedmiotowych dotyczących 
ochrony katodowej stanowią podstawowy zbiór warunków, któ-
rych spełnienie  jest przedmiotem oceny kandydata ubiegającego 
się o certyfikat potwierdzający określony poziom kompetencji w tej 
dziedzinie techniki.

5. Certyfikacja osób zajmujących się ochroną katodową

Zasady certyfikacji osób (personelu) zajmującego się ochroną 
katodową określone zostały w Polsce na podstawie dwóch norm 
EN 15257:

• wydanej w roku 2006 anglojęzycznej normie PN-EN 15257:2006 
Ochrona katodowa – Poziomy kompetencji i certyfikacja personelu 
ochrony katodowej, 

• wydanej w języku angielskim w roku 2017 normie PN-EN ISO 
15257:2017-10 Ochrona katodowa – poziomy kompetencji i certy-
fikacja personelu ochrony katodowej – podstawy programu certy-
fikacji.

Pierwsza norma PN-EN 15257 została przetłumaczona na język 
polski i wydana w roku 2008 jako PN-EN 15257:2008, natomiast 
nowsza wersja z roku 2017 jest już przetłumaczona i przygotowana 
do wydania w języku polskim.

Norma zdefiniowała poziomy kompetencji personelu działa-
jącego w dziedzinie ochrony katodowej, obejmujących: przeglądy, 
projektowanie, instalowanie, testowanie, konserwację oraz rozwój 
technologii ochrony katodowej jako dziedziny nauki. Określiła ramy 
zakresu odpowiedzialności i minimalne wymagania niezbędne 
do uzyskania poszczególnych poziomów kompetencji w każdym 

z sektorów zastosowań tej technologii:

- metalowe konstrukcje lądowe (podziemne lub zanurzone); 

- metalowe konstrukcje morskie;

- konstrukcje żelbetowe;

- powierzchnie wewnętrzne metalowych konstrukcji wypełnio nych 
elektrolitem.

Staraniem Polskiego Komitetu Elektrochemicznej Ochrony 
przed Korozją działającego przy Zarządzie Głównym Stowarzysze-
nia Elek tryków Polskich (PKEOpK SEP) pierwsza norma w wersji 
polskiej dot. certyfikacji specjalistów zajmujących się technologią 
ochrony katodowej ukazała się już w roku 2008. Od tego też 
czasu rozpoczęły się usilne starania PKEOpK zmierzające do jak 
najszybszego wdrożenia zarówno procesu certyfikacji osób zaj-
mu jących się szerokim wachlarzem czynności związanych z prze-
mysłową realizacją systemów ochrony katodowej, jak również 
podniesieniem świadomości kierownictwa potrzebą zwiększenia 
wymagań w tym zakresie względem osób zajmujących się pro-
jektowaniem i eksploatacją systemów ochrony katodowej. W ich 
rezultacie w roku 2010 udało się zainteresować i włączyć do tych 
prac przygotowawczych Jednostkę Certyfikującą Osoby UDT-
CERT w Warszawie [3], działającą zgodnie z normą ISO/IEC 17024 
[4]. Niestety do czasu powołania w Urzędzie Dozoru Technicznego 
w Warszawie Komitetu Programowego Nr 9  ds. Certyfikacji Perso-
nelu Ochrony Katodowej upłynęły kolejne 3 lata [5]. Pierwsze certy-
fikaty na podstawie dorobku naukowo-technicznego kandydatów 
UDT CERT wystawił dopiero w październiku 2013 r. 

UDT CERT oferuje certyfikację osób w dziedzinie ochrony kato-
dowej w sektorze zastosowań: konstrukcje metalowe podziemne 
lub zanurzone. Sektor ten obejmuje na przykład: zakopane rurocią-
gi, odcinki rurociągów lądowych przecinających rzeki, jeziora lub 
krótkie odcinki mórz, zakopane zbiorniki, stronę zewnętrzną den 
zbiorników naziemnych, orurowanie odwiertów. Dla tego sektora 
zastosowań istotne są następujące zagadnienia:

- ogólne zasady ochrony katodowej i określone zastosowania 
w gruntach i wodach;

- techniki pomiarowe w ochronie katodowej;

- ochrona konstrukcji przed prądami błądzącymi upływającymi 
z instalacji prądu stałego;

- wpływ obcych prądów: stałych oraz przemiennych;

- napięcie dotykowe i zagrożenie porażenia prądem.

W roku 2017 r. zapadły decyzje w Jednostce Certyfikującej Oso-
by (JCO) w UDT CERT o ustanowieniu w Politechnice Gdańskiej i w 
Specjalistycznym Przedsiębiorstwie Zabezpieczeń Przeciwkorozyj-
nych CORRPOL w Gdańsku ośrodków szkoleniowych i egzamina-
cyjnych realizujących wymagania norm PN-EN 17024 i PN-EN 
15257:2008. 

Pierwsze szkolenia na 1-2 stopień kompetencji przeprowadził 
ośrodek w Politechnice Gdańskiej. Informacje o aktualnej działal-
ności ośrodków szkoleniowych i egzaminacyjnych ochrony katodo-
wej znajdują się na stronach internatowych tych ośrodków, a pro-
gram certyfikacji oraz zestawienie wymaganych dokumentów i lista 
certyfikowanych osób na stronie internetowej JCO UDT-CERT [5]. 

6. Nowa norma międzynarodowa PNEN ISO 15257:201710  –
podstawa systemu certyfikacji

Wydanie w roku 2017 nowej normy ISO 15257, tym razem 
ogólno światowej i zawierającej szereg nowych propozycji dot. 
przedmiotu szkolenia oraz rozszerzający ilość stopni kompetencji 
osób zajmujących się zawodowo technologią ochrony katodowej 
[6], spowodowała chwilową dezorganizację pracy dopiero co po-
wo łanych do życia ośrodków certyfikacyjnego i szkoleniowo-egza-
minacyjnych.
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Kiedy w Polsce dopiero wdrażano przetłumaczoną na język pol-
ski normę europejską PN-EN 15257 trwały już prace nad wdroże-
niem normy międzynarodowej ISO 15257.  Podyktowane to było 
przede wszystkim potrzebom szybkiego dopasowania do siebie 
wymagań ukształtowanego już podziału kompetencji inspektorów 
ochrony katodowej wg wymagań europejskich (EN),  amerykańs-
kich (NACE) i australijskich (AS).

Nowa norma ISO, pełniąca rolę nadrzędną w stosunku do norm 
krajowych i europejskich, zaproponowała zunifikowany podział 
stopni kompetencji i połączenie ich w normie międzynarodowej 
(ISO). Zaproponowane odpowiedniki poziomów kompetencji wg 
wymagań amerykańskich, europejskich i australijskich zamiesz-
czone zostały w formie powyższej tabeli.

Urząd Dozoru Technicznego – Jednostka Certyfikująca Osoby 
(JCO) UDT-CERT opracowała PROGRAM CERT-03/P /06 „Program 
certyfikacji personelu ochrony katodowej (OKAT)” na podstawie 
norm: PN-EN ISO/IEC 17024 Ocena zgodności. Ogólne wymagania 
dotyczące jednostek certyfikujących osoby i PN-EN ISO 15257:2017-
10 Ochrona katodowa. Poziomy kompetencji osób zajmujących się 
ochroną katodową. Podstawa systemu certyfikacji. 

Program przeznaczony jest dla osób odpowiedzialnych za 
ochronę katodową na pięciu poziomach kompetencji: Poziom 1, 
Poziom 2, Poziom 3, Poziom 4, Poziom 5, i dotyczy sektora zasto-
sowań konstrukcji metalowych lądowych – ten sektor obejmuje na 
przykład: zakopane rurociągi lądowe, odcinki rurociągów lądowych 
przecinających rzeki, jeziora lub krótkie odcinki mórz, wyjścia na ląd 
przybrzeżnych rurociągów, zakopane i zakopcowane zbiorniki, dna 
(stronę zewnętrzną) zbiorników naziemnych, konstrukcje złożone, 
obudowy studni, zakopane elementy.

Norma międzynarodowa stanowi jedynie modyfikację wdro-
żonej wcześniej w Polsce normy europejskiej. Podstawową zmianą 
w nowej normie jest rozszerzenie zakresu kompetencji osób zajmu-
jących się ochroną katodową aż do pięciu poziomów. Poziomy od 
1 do 5 są terminami ostatecznymi, zaś inne określenia np.  serwisant 
ochrony katodowej, technik ochrony katodowej, starszy technik 
ochrony katodowej, specjalista ds. ochrony katodowej oraz ekspert 
ds. ochrony katodowej mają charakter wyłącznie orientacyjny.

Poziom 1 kompetencji obejmuje jedynie podstawowe umiejęt-
ności wykonywane wyłącznie pod nadzorem upoważnionych osób 
posiadających wyższe przygotowanie zawodowe. Kolejne trzy 
poziomy kompetencji osób zajmujących się ochroną katodową 
odpowiadają odpowiednio narastającym stopniom doświadczenia 
zawodowego, które potwierdzane są odbytymi szkoleniami i egza-
minami teoretycznymi oraz praktycznymi. 

Osoba posiadająca 5-ty poziom kompetencji (ekspert) powinna 
legitymować się bogatym dorobkiem zawodowym, zarówno prak-

tycznym, jak i teoretycznym, w całokształcie zagadnień związanych 
z technologią ochrony katodowej. 

Każdy kandydat ubiegający się o certyfikację musi posiadać 
wiedzę i doświadczenie na odpowiednim poziomie kompeten-
cji. Powinien spełnić minimalne wymagania dotyczące szkolenia 
i praktyki przemysłowej oraz zdać z wynikiem pozytywnym odpo-
wiedni egzamin kwalifikacyjny w certyfikowanym ośrodku szkole-
niowo-egzaminacyjnym. 

Norma drobiazgowo określa ramy wymaganej wiedzy i doświad-
czenia zawodowego kandydata. Ujęte są one w normie w zesta-
wieniach tabelarycznych dla wszystkich 4-ch sektorów zastosowań 
ochrony  katodowej. 

Dla przykładu poniżej przedstawiono wymagane zagadnienia 
do opanowania przez personel ochrony katodowej na każdym 
Poziomie kompetencji i we wszystkich sektorach zastosowań:

- Zagadnienia elektryczne istotne dla stosowania ochrony kato-
dowej i prowadzenia pomiarów

- Zagadnienia z zakresu elektrochemii, korozji oraz powłok och ron-
nych istotne w ochronie katodowej

- Teoria, zasady i kryteria w ochronie katodowej

- Wymagania związane ze stosowaniem ochrony katodowej

- Czynniki wpływające na wybór odpowiedniej elektrody odniesie-
nia do pomiaru potencjału konstrukcji

- Wpływ nadmiernej ochrony na powłoki ochronne, stal wysokowy-
trzymałościową oraz stopy odporne na korozję

- Diagnostyka systemów ochrony katodowej

- Wpływ prądów zewnętrznych (z instalacji prądu stałego i prze-
miennego) 

- Normy i zasady praktyczne dla danego sektora zastosowań

Wytypowane są i także zostały ujęte w tabeli „Zadania prakty-
czne wspólne dla wszystkich sektorów zastosowań dla Poziomów 
1-4” (42 pozycje) oraz „Zadania praktyczne wykonywane przez 
personel różnych Poziomów w sektorze metalowych konstruk-
cji lądowych” (55 pozycji). Przewidziano także często występujące 
w praktyce sytuacje, które rozstrzygnięte są w treści normy, a spo-
tykane zarówno na etapie projektowania jak i wykonawstwa insta-
lacji ochrony katodowej, np.:

- Pracownik certyfikowany na danym Poziomie może uczest-
niczyć w wykonywaniu zadań, z właściwego dla siebie sektora 
zastosowań, którym w tabelach przypisano wyższe Poziomy kom-
petencji, pod bezpośrednim nadzorem pracownika posiadającego 
wyższy poziom kompetencji. Cała odpowiedzialność za działania 
osoby niższego Poziomu spoczywa na nadzorującym go pracow-
niku posiadającym wyższy Poziom kompetencji,

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE

Tabela 1. 

Zaproponowane odpowied-
niki poziomów kompetencji 
wg wymagań amerykańskich, 
europej skich i australijskich

Sektor
zastosowania

Poziom 1
ISO 15257

Poziom 2
ISO 15257

Poziom 3
ISO 15257

Poziom 4
ISO 15257

Poziom 5
ISO 15257

Konstrukcje
metalowe 
lądowe

NACE Level 1
(CP Tester)

NACE Level 2
(CP Technician)
EN 15257 Level 1

NACE Level 3
(CP Technologist)
EN 15257 Level 2
AS 2832.1
(Corrosion 
Technician)

NACE Level 4
(CP Specialist)
EN 15257 Level 3
AS 2832.1
(Corrosion 
Engineer)

NACE Level 5
(CP Expert)

Nazwa polska operator 
danych ochrony 
katodowej (alter-
natywnie: tester 
lub asystent 
technika ochrony 
katodowej)

technik ochrony 
katodowej

starszy technik 
ochrony 
katodowej

specjalista
ds. ochrony 
katodowej

ekspert
ds. ochrony 
katodowej
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- Pracownik certyfikowany na danym Poziomie może, bez bez-
pośredniego nadzoru, wykonywać zadania, które w tabelach 
przypisano do Poziomu kompetencji wyższego o jeden od aktual-
nie posiadanego. Warunkiem jest, aby pracownik przeszedł udoku-
mentowane szkolenie wraz z oceną umiejętności przeprowadzoną 
przez personel certyfikowany na wyższym Poziomie kompetencji. 
Szkolenie oraz ocena umiejętności może zostać przeprowadzona 
w ramach obowiązującego w organizacji programu szkoleń.

- Wszelkie działania na układach prądu przemiennego w stacjach 
ochrony katodowej pozostają wyraźnie wyłączone z zakresu kom-
petencji personelu ochrony katodowej na wszystkich poziomach. 
Podczas pracy przy układach prądu przemiennego obowiązują 
odrębne regulacje, wymagane są oddzielne szkolenia i uprawnienia.

7. Podsumowanie

Przedstawiona powyżej w dużym skrócie trudna historia 
wdrożenia w Polsce systemu certyfikacji osób zajmujących się 
technologią ochrony katodowej w UDT CERT, a także prezentacja 
olbrzymiego zakresu wiedzy teoretycznej i praktycznej obecnie 
wymaganej w  procesie certyfikacji osób zawodowo związanych 
z tą technologią zabezpieczeń przeciwkorozyjnych, ma na celu 
zwrócenie po raz kolejny uwagi na znaczący wpływ jaki może mieć 
poruszona problematyka na jakość i skuteczność zabezpieczeń 
przeciwkorozyjnych realizowanych z wykorzystaniem tej tech-
nologii ochrony przed korozją podziemnej infrastruktury przemy-
słowej.

Aktualne są ciągle słowa sprzed kilku lat: „Czynności związane 
z badaniami, projektowaniem, wykonawstwem, eksploatacją, a 
w szczególności oceną skuteczności działania systemów ochro-
ny katodowej, w świetle uznanych i obecnie rozszerzanych wy-
magań międzynarodowych, powinny być wykonywane wyłącznie 
przez wykwalifikowany personel posiadający wymagane kom-

petencje potwierdzone odpowiednimi certyfikatami. Fakt ten 
musi w końcu znaleźć swoje odzwierciedlenie w polskim Prawie 
budowlanym w  formie ustanowienia uprawnień dla personelu 
ochrony katodowej w sposób analogiczny jak dla innych specjal-
ności zawodowych. Praktyka już to potwierdziła, ponieważ od 
dawna w projektach technicznych (np. rurociągów, zbiorników 
podziemnych) wydzielany jest odrębny dział „Ochrona katodowa” 
w branży elektrycznej. Zmiany te, jak również nadzór nad samym 
procesem certyfikacji personelu ochrony katodowej w UDT CERT, 
powinno  wprowadzić  Ministerstwo  Gospodarki  w  porozumieniu  
z innymi resortami. Uporządkowanie i podniesienie rangi tej strefy 
działalności  technicznej  do  uznanego  w  świecie  poziomu  ocze-
kiwane jest w środowisku od dawna.”[8].
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