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Streszczenie: W opracowaniu przedstawiono zarys rozwoju i stan obecny prac nad normalizacją technologii ochrony katodowej w Polsce i Europie.  
Pomimo utrwalonych już kanonów ciągle następuje wyraźny postęp w tej dziedzinie technik przejawiający się stale zmieniającymi się wymaganiami. 
Śledzenie postępu technicznego, w tym także aktualnych norm technicznych, jest podstawowym obowiązkiem zawodowym w działalności 
technicznej. Z normalizacją ściśle wiąże się certyfikacja personelu ochrony katodowej, która objęta jest wymaganiami normy PN-EN 15257. Proces 
certyfikacji w Polsce już następuje – prace w tym kierunku podjęte zostały w Jednostce Certyfikującej Osoby w UDT-CERT w Warszawie. Jest 
szansa, że zostanie on zakończony w roku 2012 i pierwsze osoby otrzymają odpowiednie certyfikaty. Należy mieć nadzieję, że zainteresowanie 
certyfikacją wg EN 15257 wzrośnie jak tylko uda się wprowadzić zmiany w prawie technicznym, z których wynikać będzie obowiązek powierzania 
zadań związanych z ochroną katodową jedynie kompetentnemu personelowi.  
 
Wprowadzenie – rys historyczny 

 
Jak wszystkie technologie przemysłowe, tak również 

i ochrona katodowa, w toku swojego rozwoju przeszła przez 
fazę badawczą i wdrożeniową, by trwale zaistnieć wśród 
metod posiadających swoją wyraźną specyfikę techniczną, 
nazewnictwo oraz zbiór zasad opisany w odpowiednich 
wymaganiach i normach. W ślad za rozwojem techniki oraz 
wszechobecnym postępem także zmieniają się nieustannie 
zasady optymalnego stosowania tej technologii, zaś 
tworzenie nowych norm opisujących ten stan jest procesem 
ciągłym. 

Normalizacja ochrony katodowej rozumiana w sposób 
nowoczesny pojawiła się dopiero po II wojnie światowej, 
jednak jej początki są znane w postaci różnego rodzaju 
zaleceń i wymagań od wczesnych lat XX wielu, zarówno 
w Stanach Zjednoczonych, jak i Europie. Pierwsza polska 
norma z zakresu ochrony przed prądami błądzącymi 
konstrukcji podziemnych wydana została przez SEP 
w okresie międzywojennym (Rys. 1). 

W latach sześćdziesiątych XX wieku technologia 
ochrony katodowej została dość szczegółowo znormalizo-
wana w USA, Europie Zachodniej i ZSRR. Ponieważ 
bezpośredniego efektu działania ochrony katodowej nie 
widać, a ocena skutków możliwa jest dopiero po wielu 
latach, niezbędnym było stworzenie takiego parametryczne-
go kryterium zabezpieczenia przeciwkorozyjnego, które 
umożliwiałoby z dużym prawdopodobieństwem prowadze-
nie w sposób prawidłowy ochrony w całym przewidywanym 
okresie eksploatacji obiektu. Potencjałowe kryterium 
ochrony katodowej stali w ziemi określone w latach trzy-
dziestych na trwałe zagościło w tym czasie we wszystkich 
normach ochrony katodowej na całym świecie. 

W Polsce pierwszą taką norma była opracowana przez 
resort komunikacji norma PN-66/E-05024 dot. ochrony 
przed prądami błądzącymi konstrukcji podziemnych wraz 
z elementami ochrony katodowej [1]. Umiejscowienie 
problematyki ochrony katodowej w resorcie komunikacji, 
a później łączności, było uzasadnione, ponieważ wraz 
z postępującą elektryfikacja linii kolejowych następował 
odczuwalny wzrost zagrożenia prądami błądzącymi kabli 
telekomunikacyjnych i kabli zabezpieczenia ruchu kolejo-
wego, a tym samym i ich awarii, co w owym okresie miało 
znaczenie nie tylko techniczne, ale także i polityczne. 
Jednostką odpowiedzialną za postęp techniczny w obsza-
rze technologii ochrony katodowej był Instytut Łączności 
w Warszawie – on też musiał przejąć na siebie ciężar 
prowadzenia czynności normalizacyjnych. Podkreślenie roli 
Ministerstwa Łączności jest tutaj potrzebne, ponieważ 

wyjaśnia, dlaczego obecny główny użytkownik technologii 
ochrony katodowej – gazownictwo, znajduje się z dala od 
procesu normalizacji w tej branży.  

 
Rys. 1. Wytyczne ochrony przed prądami błądzącymi 

wydane jako norma SEP – PNE/27-1932 
 
Na przełomie roku 1970/71 Instytut Łączności wraz 

z Polskim Komitetem Normalizacji, Miar i Jakości przystąpił 
do opracowywania normy arkuszowej ochrony katodowej 
o ogólnym numerze PN-71/E-05030. Dwa pierwsze arkusze 
dotyczyły zagadnień ogólnych ochrony przeciwkorozyjnej 
konstrukcji metalowych w ziemi oraz ochrony rurociągów. 
Ten opracowany wtedy pakiet norm, nowelizowany kilka-
krotnie, dotrwał do momentu wstąpienia Polski do Unii 

 



Europejskiej, kiedy to dokumenty te w sposób urzędowy 
straciły swoją rangę. Nim to się jednak stało, normy 
z zakresu ochrony katodowej, jako absolutnie nieliczne, 
utrzymały status norm obligatoryjnie obowiązujących. 
Świadczy to o bardzo wysokiej randze technologii ochrony 
katodowej, jaką nadawał jej ówczesny status prawny 
(szkoda, że nie miał on odzwierciedlenia przemysłowego). 

Niestety ochrona katodowa straciła swojego mecenasa 
(jakim był przez lata resort łączności) wraz ze zmianami 
ustrojowymi i technicznymi - upowszechnieniem się 
tworzyw sztucznych oraz techniki światłowodowej. Zupełnie 
niezrozumiałe jest to, że do dzisiaj tej roli nie przejęły 
resorty zajmujące się transportem i magazynowaniem gazu 
czy ropy naftowej – tak, jak dzieje się to praktycznie na 
całym świecie. W konsekwencji technologia ochrony 
katodowej do dzisiaj nie ma w Polsce wsparcia 
przemysłowego – największym odbiorcą technologii 
ochrony katodowej jest gazownictwo i to na nim powinien 
spoczywać obowiązek jej rozwoju. Niestety tak nie jest. 

Podczas prac nad polskimi normami w latach 70. 
samoistnie wyłoniła się grupa specjalistów ochrony 
katodowej ze środowiska naukowego i technicznego, która 
w 1972 r. powołała przy Zarządzie Głównym Stowarzysze-
nia Elektryków Polskich Centralną Komisję Elektrochemicz-
nej Ochrony przed Korozją. Grupa ta, po przekształceniu 
się w 1994 r. w Polski Komitet Elektrochemicznej Ochrony 
przed Korozją stale działający przy Zarządzie Głównym 
SEP, prowadzi do dnia dzisiejszego działalność statutową, 
której zasadniczym celem jest wspieranie, propagowanie 
i rozwój elektrochemicznej ochrony przed korozją w Polsce. 
Ciało to przez cały okres swojej działalności aktywnie 
uczestniczyło przy opracowywaniu nowych norm z dzie-
dziny ochrony katodowej. Ostatnia norma opracowana 
przed zmianą ustrojową opublikowana została w roku 1992 
(PN-92/E-05024). W tym też roku zmieniły się zasady 
funkcjonowania nowo powołanego Polskiego Komitetu 
Normalizacyjnego (PKN) i jak już wspomniano normy 
w Polsce przestały prawnie obowiązywać. Rozpoczął się 
okres wyczekiwania na wprowadzenie nowych zasad i norm 
europejskich.   
 
Normy Europejskie – nowe standardy techniczne 
 

Wraz z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej w maju 
2004 r. przyjęte zostały prawa i zasady funkcjonowania 
normalizacji w działalności przemysłowej i gospodarczej 
obowiązujące w krajach bardziej rozwiniętych technicznie.  

W Europejskim Komitecie Normalizacyjnym (CEN) 
działalność w obszarze technologii ochrony katodowej 
prowadzi Komitet Techniczny TC 219 „Ochrona katodowa” 
zlokalizowany przy British Standard Institute (BSI).  

Pomimo tego, że CEN istnieje od roku 1974, a komitet 
TC 219 rozpoczął swoje prace w latach osiemdziesiątych 
ubiegłego wieku, pierwszy dokument normatywny (EN 
12068:1998, Cathodic protection - External organic coatings 
for the corrosion protection of buried or immersed steel 
pipelines used in conjunction with cathodic protection - 
Tapes and shrinkable materials) został zatwierdzony 
dopiero na przełomie wieku.  

Działalność komitetu polegała wtedy głównie na zgro-
madzeniu norm z krajów członkowskich Unii i następnie 
wypracowaniu treści nowej normy satysfakcjonującej 
wszystkich zainteresowanych, która odpowiadałby wymaga-
niom przyjętym w poszczególnych państwach. 

Kolejne podstawowe normy obejmujące główne aspekty 
ochrony katodowej w przemyśle opracowane zostały oraz 
zatwierdzone w latach 2001 – 2006. 

Obecnie prace normalizacyjne w TC 219 przebiegają 
w sześciu grupach roboczych (Working Group, WG): 

WG 1 – ogólne zagadnienia ochrony katodowej 
WG 2 – ochrona katodowa stali w betonie 
WG 3 – ochrona katodowa w wodzie morskiej 
WG 4 – ochrona katodowa wewnątrz aparatury 
WG 5 – certyfikacja personelu ochrony katodowej 
WG 6 – powłoki izolacyjne w ochronie katodowej 

 
PKN uzyskał status pełnoprawnego członka CEN 

dopiero w styczniu 2004 r., ale już wcześniej, przed rokiem 
2000, przedstawiciele Polskiego Komitetu Elektrochemicz-
nej Ochrony przed Korozją SEP doprowadzili do powołania 
w ramach Komitetu Technicznego PKN nr 290 dot. „Technik 
specjalnych w elektrotechnice” grupy roboczej „Ochrona 
katodowa”, a następnie sukcesywnie przetłumaczyli 
wszystkie wydane do roku 2008 normy europejskie 
z dziedziny ochrony katodowej na język polski i doprowa-
dzili do ich zatwierdzenia i oficjalnego wydania przez PKN.  

Zasady działania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 
zostały zmienione w roku 2009 – wprowadzono formę 
finansowania działalności normalizacyjnej przez zaintereso-
wane podmioty gospodarcze. Członkami Komitetów Tech-
nicznych od tego czasu są wyłącznie przedsiębiorstwa, 
które są reprezentowane przez swoich przedstawicieli. Są 
oni upoważnieniu do bezpośredniego brania udziału we 
współpracy z CEN poprzez wyrażenie swojej woli w formie 
głosowania. Do prac z zakresu ochrony katodowej w Komi-
tecie ds. Technik Specjalnych w Elektryce zostały powołane 
przez Prezesa PKN dwie instytucje: Instytut Elektrotechniki 
w Warszawie oraz Specjalistyczne Przedsiębiorstwo 
Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych CORRPOL Sp. z o.o. 
w Gdańsku wraz z przedstawicielami podkomitetu „Ochrona 
katodowa” Józefem Dąbrowskim i Wojciechem Sokólskim.  

Obecnie nadchodzi czas, w którym trzeba będzie 
opracowane normy poddać nowelizacji, zgodnie z przyjętą 
zasadą wykonywania tej czynności co 4-5 lat. Ten okres 
osiągnęły już praktycznie wszystkie normy dotychczas 
opracowane i wydane przez TC 219. Nowelizacja polegać 
będzie na merytorycznej korekcie opracowanych wcześniej 
przepisów zgodnie z wnioskami składanymi przez niektóre 
kraje. Ponadto zachodzi konieczność uwzględnienia 
w normach wymagań odnośnie kompetencji i certyfikacji 
personelu zajmującego się systemami ochrony katodowej.  

Zatwierdzenie i przyjęcie do stosowania w 2006 r. 
normy EN 15257 dot. kompetencji i certyfikacji personelu 
ochrony katodowej w zasadniczy sposób zmieniło podejście 
do kwestii normalizacji ochrony katodowej. Wszystkie 
omawiane normy otrzymają następującą preambułę: 

 

Osoby, które podejmują się projektowania, nadzoru 
montażu, uruchomienia, nadzoru eksploatacji, 
pomiarów, monitorowania i nadzoru nad utrzyma-
niem systemów ochrony katodowej, powinny 
posiadać odpowiedni do zakresu wykonywanych 
zadań poziom kompetencji. 
 
Uwaga 1: Norma EN 15257 ustanawia odpowiednią 
metodę oceny kompetencji personelu ochrony 
katodowej, która może być wykorzystana. 
 
Uwaga 2: Kompetencje kadr ochrony katodowej do 
podejmowania zadań odpowiedniego poziomu 
powinny być wykazane poprzez certyfikację zgod-
nie z normą EN 15257 lub w innej równorzędnej 
procedurze wstępnej kwalifikacji. 
 

która oprócz zawartych w normie wymagań technicznych 
stosowanych w technologii ochrony katodowej wymusza 
posiadanie odpowiedniego poziomu kompetencji przez jej 
wykonawców - projektantów, producentów i użytkowników. 



Normy europejskie są nie tylko zbiorem wymagań 
opartych na współczesnej wiedzy z zakresu różnych 
przemysłowych zastosowań ochrony katodowej, ale także 
odzwierciedlają dobrą praktykę inżynierską w tej dziedzinie 
zdobytą poprzez wieloletnie doświadczenie w masowym 
wykorzystaniu tej technologii. Ponieważ stosownie norm 
jest obowiązkowe jedynie w relacjach inwestor/wykonawca, 
zasadniczą rolę w prawidłowym ich wykorzystywaniu mogą 
zapewnić jedynie odpowiednio wysokie kompetencje perso-
nelu.  

Kwestie europejskiej normalizacji ochrony katodowej 
poruszane były wcześniej przez autora wielokrotnie [2-10]. 
Powszechne stosowanie norm europejskich może zapewnić 
zmniejszenie różnicy technologicznej pomiędzy naszym 
krajem a krajami technicznie bardziej rozwiniętymi. 

 
Kolejny krok – globalizacja standaryzacji – normy ISO 

 
Obserwowany po roku 2006 pozorny zanik działalności 

komitetu CEN TC 219, przejawiający się brakiem nowych 
opracowań normalizacyjnych, związany był z koniecznością 
uzgodnienia istniejących i nowych norm europejskich 
z normami międzynarodowymi wydawanymi przez Między-
narodowy Komitet Normalizacyjny (ISO). Sprawa ta została 
wywołana już w roku 2004 przy uzgadnianiu podstawowej 
normy europejskiej z zakresu ochrony katodowej EN 12954, 
która okazała się niekompatybilna z normą nr 15589-1 
opracowaną na bazie wymagań europejskich przez ISO. 
Próba połączenia amerykańskiego i europejskiego punktu 
widzenia niektórych problemów ochrony katodowej wyma-
gających normalizacji w jednolitej normie międzynarodowej 
nie powiodła się od razu. Ostateczne uzgodnienia nie są 
zakończone do dnia dzisiejszego. 

W ISO problematyka ochrony katodowej przypisana jest 
do istniejącego od 1974 roku komitetu technicznego TC 156 
Corrosion of metals and alloys, w którym istnieje grupa 
robocza TC 156/WG 10 Cathodic protection of buried and 
immersed metallic structures. Jednak nie to ciało odpowia-
da za stworzenie spornej normy ISO 15589-1, lecz komitet 
TC 67 Materials, equipment and offshore structures for 
petroleum, petrochemical and natural gas industries, 
w którym powołano podkomitet SC 2 Pipeline transportation 
systems i grupę roboczą WG11 Pipeline cathodic 
protection.  

Aby uzupełnić powyższe informacje o pracach w Polsce 
nad normami ISO należy dodać, że w PKN odpowiednikiem 
ISO TC 156 jest komitet KT 106 funkcjonujący w Instytucie 
Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie, zaś jednym z jego 
członków – czuwającym między innymi nad problematyką 
ochrony katodowej - SPZP CORRPOL z Gdańska. 

Po zaistniałych sporach w uzgodnieniach norm, o któ-
rych wspomniano powyżej, grupa robocza TC 156/WG 10 
w ostatnich latach uaktywniła się i obecnie na tym szczeblu 
powstaje kilka nowych norm międzynarodowych z zakresu 
ochrony katodowej – na szczęście bazujących na wymaga-
niach europejskich.  

Od kilku lat zarysowuje się wyraźna tendencja przejmo-
wania od CEN norm przez komitet ISO, łącznie nawet 
z numeracją norm europejskich, i tworzenie norm między-
narodowych w uzgodnieniu z innymi silnymi organizacjami 
normalizacyjnymi, jak np. NACE International w USA 
(Porozumienie Wiedeńskie). W ten sposób szereg norm 
opracowanych w Europie, do dokonaniu wymaganych 
uzgodnień międzynarodowych, staje się aktami uznanymi 
na całym świecie. Proces ten nasila się od kilku lat i bez 
wątpienia normy ISO obejmą całokształt technologii 
ochrony katodowej. Także znormalizowane kompetencje 
oraz certyfikacja personelu ochrony katodowej doczekają 
się niedługo regulacji ogólnoświatowych.  

Znaczącym partnerem w procesie normalizacji ochrony 
katodowej jest amerykańskie stowarzyszenie korozyjne 
NACE International, które w tej dziedzinie na przestrzeni 
ostatnich pięćdziesięciu lat opracowało kilkadziesiąt norm 
i przepisów w tej dziedzinie techniki. Z dużym zadowole-
niem należy odnotować wyraźne dowody bezpośredniej 
współpracy specjalistów amerykańskich przy opracowywa-
niu norm międzynarodowych ISO, a także uznawanie  
niektórych europejskich rozwiązań technicznych. Obecnie 
następuje to pod kierunkiem sekretariatu komitetu TC 156, 
którym jest Standardization Administration of China. 
 
Sektory zastosowań ochrony katodowej 

 
Ochrona katodowa, będąca jedną z elektrochemicznych 

technik zabezpieczania stali przed korozją w środowiskach 
elektrolitycznych, może zagwarantować 100% efekt 
ochronny. Osiąga się go za pomocą stałego prądu 
elektrycznego, który wpływając z elektrolitu do metalu 
przeciwdziała procesom utleniania i tym samym hamuje lub 
całkowicie eliminuje korozję na powierzchni metalu. 
Technikę ochrony katodowej stosuje się obecnie 
powszechnie do stalowych konstrukcji znajdujących się 
w kontakcie z wodą morską (jednostek pływających, 
nabrzeży, platform itp.) oraz podziemnych rurociągów 
i zbiorników służących do transportu i magazynowania gazu 
oraz ropy naftowej. Spory zakres zastosowania tej techniki 
to zabezpieczenie aparatury w obiegach wodnych oraz stali 
w konstrukcjach żelbetowych. 

Posługując się nazewnictwem normy europejskiej PN-
EN 15257:2008 „Ochrona katodowa – Poziomy kompetencji 
i certyfikacja personelu ochrony katodowej”, ochronę kato-
dową obecnie wykorzystuje się w technice w następujących 
sektorach zastosowań: 

 
Zgodnie z definicją zawartą w normie ISO 9000:2005 

kompetencja to wykazana zdolność stosowania wiedzy 
i umiejętności przejawiająca się praktycznym zastosowa-
niem posiadanego wykształcenia, odbytych szkoleń, 
nabytych umiejętności i posiadanego doświadczenia. 
Pomimo tego, że podstawy teoretyczne ochrony katodowej 
są w zasadzie bardzo proste, to jednak praktyczna 
realizacja tej technologii jest niezwykle złożona i narażona 
na szereg nieprzewidzianych trudności. To kolejny powód, 
aby rozwiązywanie problemów ochrony katodowej na etapie 
projektowania, budowy i jej eksploatacji powierzać jedynie 
osobom posiadającym odpowiednie kompetencje i zweryfi-
kowane kwalifikacje.  

Przyjęte sektory zastosowań ochrony katodowej różnią 
się przede wszystkim środowiskiem elektrolitycznym, 
w którym stosowane jest zabezpieczenie przeciwkorozyjne. 
Także dla każdego z tych środowisk charakterystyczne są 
cechy procesu korozyjnego, rodzaje uszkodzeń korozyj-
nych, metody pomiarowe oraz rozwiązania technologiczne 
ochrony katodowej. Ta ogromna rozmaitość poszczegól-
nych przypadków i problemów, podobnie jak w każdej innej 
dziedzinie techniki, do ich rozwiązywania wymaga wiedzy 
specjalistycznej.  

Umiejętności diagnozowania i badania zjawisk korozyj-
nych, projektowanie środków zaradczych oraz ocena 
skuteczności ich działania stanowią wąską wiedzę grona 
osób profesjonalnie zajmujących się techniką ochrony 
katodowej i są wynikiem ich wieloletniego doświadczenia. 

Sektor: Konstrukcje podziemne i zanurzone 
Sektor: Konstrukcje metalowe morskie 
Sektor: Konstrukcje żelbetowe 
Sektor: Powierzchnie wewnętrzne konstrukcji  



Pomimo tego, że stosuje się pewnego rodzaju standaryza-
cję, polegającą na produkcji określonych typoszeregów 
podzespołów ochrony katodowej, to każda instalacja 
ochrony katodowej jest w rzeczywistości inna, indywidualna 
dla danego zastosowania. Nic więc dziwnego, że dla po-
szczególnych sektorów opracowane są różne normy 
techniczne oraz przewidziane zostały także inne sposoby 
oceny kompetencji personelu ochrony katodowej. 

Szczególne wymagania w odniesieniu do poziomu 
technicznego oraz kompetencji personelu ochrony 
katodowej powodują, że metoda ta w krajach o przodującej 
technice zajmuje wśród technologii przeciwkorozyjnych 
miejsce priorytetowe, a zakres jej zastosowań stale się 
rozszerza. Największe ciągle zastosowanie tej techniki 
odnotowuje się w sektorze konstrukcji podziemnych 
i podwodnych. Masowo stosuję się ją w odniesieniu do 
stalowych konstrukcji morskich i jednostek pływających, 
a także w energetyce, głównie do ochrony aparatury 
w obiegach wodnych i wymiennikach ciepła. Na uwagę 
zasługuje także dynamicznie rozwijający się sektor ochrony 
katodowej stali w betonie, przede wszystkim żelbetowych 
konstrukcji wsporczych mostów i estakad.  

 
Konstrukcje podziemne i zanurzone – normalizacja 

 
Obszar największych w Polsce zastosowań ochrony 

katodowej w technice dotyczy przede wszystkim sektora 
tradycyjnego, jakim jest technologia zabezpieczeń przeciw-
korozyjnych zakopanych w ziemi rurociągów i zbiorników 
stalowych. Również w tej dziedzinie jest największa grupa 
pracowników zawodowo związanych z technologią ochrony 
katodowej (przede wszystkim w gazownictwie). W latach 
2007/2008 z inicjatywy Izby Gospodarczej Gazownictwa 
opracowane zostały standardy techniczne z zakresu ochro-
ny katodowej gazociągów, w których oprócz szerokiego 
ujęcia wymagań istniejących przepisów i norm technicz-
nych, zwrócono również uwagę na potrzebę podnoszenia 
kwalifikacji i certyfikacji personelu ochrony katodowej, 
między innymi z wykorzystaniem wymagań normy PN-EN 
15257.  

W sektorze ochrony katodowej konstrukcji podziemnych 
i zanurzonych w wodzie stosowane są następujące uznane 
w Polsce aktualne normy przedmiotowe obejmujące zakres 
tej technologii przeciwkorozyjnej: 
 

ISO 15589-1:2003 Petroleum and natural gas industries 
- Cathodic protection of pipeline transportation 
systems - Part 1: On-land pipelines. 

PN-EN 12954:2004 Ochrona katodowa konstrukcji 
metalowych w gruntach lub w wodach - Ogólne 
zasady i zastosowania dotyczące rurociągów. 

PN-EN 13509:2005 Metody pomiarowe w ochronie 
katodowej. 

PN-EN 12501-1:2005 Ochrona materiałów metalowych 
przed korozją - Ryzyko wystąpienia korozji 
ziemnej - Część 1: Postanowienia ogólne 

PN-EN 12501-2:2005 Ochrona materiałów metalowych 
przed korozją - Ryzyko wystąpienia korozji 
ziemnej - Część 2: Materiały ze stali 
niskostopowych i niestopowych. 

PN-EN 13636:2006 Ochrona katodowa metalowych 
zbiorników podziemnych i związanych z nimi 
rurociągów. 

PN-EN 50162:2006 Ochrona przed korozją 
powodowaną przez prądy błądzące z układów 
prądu stałego. 

PN-EN 14505:2007 Ochrona katodowa konstrukcji 
złożonych. 

PN-EN 15112:2007 Zewnętrzna ochrona katodowa 
orurowań odwiertów. 

ST-IGG-0601:2008 Ochrona przed korozją zewnętrzną 
stalowych gazociągów lądowych. Wymagania 
funkcjonalne i zalecenia. 

ST-IGG-0602:2009 Ochrona przed korozją zewnętrzną 
stalowych gazociągów lądowych. Ochrona kato-
dowa. Projektowanie, budowa i użytkowanie. 

PN-EN 50122-2:2011 Zastosowania kolejowe - 
Urządzenia stacjonarne - Część 2: Środki 
ochrony przed oddziaływaniem prądów 
błądzących wywołanych przez trakcję 
elektryczną prądu stałego.  

prPN-EN 15280: 2011 Ocena prawdopodobieństwa 
wystąpienia korozji wywołanej prądem 
przemiennym zakopanych rurociągów 
chronionych katodowo. 

 
W przedstawionym zestawieniu nie ma Polskiej Normy 

PN-90/E-05030.10 „Ochrona przed korozją. Elektroche-
miczna ochrona katodowa i anodowa. Nazwy i określenia”. 
Dokument ten nie został zastąpiony przez żadną normę 
europejską, ale też nie znajduje się obecnie w spisie norm 
aktualnych PKN. Tej terminologicznej normy, zawierającej 
polskie definicje i wyjaśnienia stosowanego w technologii 
ochrony katodowej nazewnictwa obecnie bardzo brakuje, 
ponieważ zarówno w normach europejskich, jak również 
niestety i w tłumaczeniach tych norm na język polski, w tym 
zakresie istnieją zauważalne rozbieżności. Bez wątpienia 
kwestia ta będzie musiała być w najbliższym czasie 
uregulowana, jeśli nie na szczeblu CEN lub PKN, to na 
pewno w ramach działalności Polskiego Komitetu Elektro-
chemicznej Ochrony przed Korozją SEP.  

Wśród wymienionych norm znajduje się także projekt 
prEN 15280 dot. korozji wywoływanej przez prąd przemien-
ny na chronionych katodowo stalowych konstrukcjach 
podziemnych, który obecnie jest opracowywany zamiast do-
tychczasowej specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 15280. 
Wymagania techniczne tej normy są dalece mniej rygorys-
tyczne niż wcześniej opracowany dokument i pewnie 
wymuszą zmiany w innych wymaganiach normatywnych, 
np. w Standardach Technicznych IGG. 

Trwają ciągle prace nad przerobieniem podstawowej 
normy EN 12954, która ma zostać podzielona na dwie 
części: EN 12954-1 – Zasady ogólne, oraz EN-12954-2 – 
Zastosowania dotyczące rurociągów, która to część ma być 
tożsama z normą ISO 15589-1. Spory pomiędzy organiza-
cjami normalizacyjnymi, między innymi o kryteria ochrony 
katodowej, powodują, że ta zapowiedziana już dawno 
nowelizacja nie może się doczekać realizacji. 

Do zasadniczych kwestii, jakie określają podstawowe 
normy ochrony katodowej, zalicza się kryterium skuteczne-
go działania tego zabezpieczenia przeciwkorozyjnego. Jest 
nim od blisko osiemdziesięciu lat tzw. kryterium potencja-
łowe, które ustala wartość potencjału zabezpieczanej 
konstrukcji metalowej (mierzonej względem elektrody od-
niesienia), przy której zapewniona jest ochrona przeciw-
korozyjna powierzchni kontaktującej się ze środowiskiem 
elektrolitycznym. I chociaż do dnia dzisiejszego kryterium to 
ciągle budzi szereg kontrowersji, bo przecież szybkość 
procesów korozyjnych zależy nie tylko od potencjału, ale 
także czynników materiałowych i środowiskowych, to taki 
właśnie zapis znalazł sie w pierwszym dokumencie 
normatywnym utworzonym w Wielkiej Brytanii w roku 1957 
przez „Połączony komitet do koordynacji ochrony katodowej 
konstrukcji podziemnych” [11] i taki znajduje sie we 
współczesnych normach europejskiej PN-EN 12954 i PN-
EN 13636, normach ISO i NACE International.  



Normy europejskie uzależniają potencjałowe kryterium 
ochrony katodowej od rodzaju metalu oraz obecności tlenu, 
co było do tej pory oczywiste, ale wprowadzają ponadto ich 
uzależnienie od rezystywności gruntu, jednak nie uwzględ-
niają w charakterze kryterium przesunięcia potencjału, tak 
często wykorzystywanego w technologii ochrony katodowej 
w Stanach Zjednoczonych. Rozbieżność ta stała się ostat-
nio przyczyną wszczęcia szeroko zakrojonej dyskusji nad 
kryteriami ochrony katodowej przy uzgadnianiu normy 
międzynarodowej ISO 15589-2 z normą ANSI/NACE 
SP 0607-2007 (podstawowej normy dot. ochrony katodowej 
morskich konstrukcji hydrotechnicznych), a także trwają-
cego już ponad cztery lata uzgadniania nowelizacji podsta-
wowej amerykańskiej normy w obszarze ochrony katodowej 
(SP 0169:2007 „Control of External Corrosion on Under-
ground or Submerged Metallic Piping Systems”) sygno-
wanej przez NACE International, największe stowarzysze-
nie korozyjne na świecie. Okazało się, że potencjałowe 
kryteria ochrony katodowej nie mogą być prawidłowo 
sformułowane bez określenia sposobu pomiaru potencjału 
zabezpieczanej katodowo powierzchni konstrukcji metalo-
wej, co nadal stanowi jeden z pierwszych i podstawowych 
nierozwiązanych dotąd problemów tej technologii [12]. 

Celowo opisano wyżej występujące ostatnio trudności 
w pracach normalizacyjnych w podstawowych kwestiach 
techniki ochrony katodowej, ponieważ ilustrują one ciągle 
następujący w tej dziedzinie postęp techniczny i rozwój 
nauki. Rzucają one nowe światło na problemy wydawałoby 
się już dawno rozwiązane, wskazują na potrzebę ciągłego 
śledzenia postępu i uzupełniania swojej wiedzy oraz stałą 
gotowość na stosowanie nowych rozwiązań technicznych. 

Po roku 2000 w dokumentach normatywnych zarówno 
europejskich, jak również opracowywanych w innych ośrod-
kach normalizacyjnych na świecie pojawiło się kryterium 
kinetyczne ochrony katodowej, wg którego przyjmuje się, że 
konstrukcja jest w dostateczny z technicznego punktu 
widzenia zabezpieczona przed korozją, jeśli szybkość koro-
zji tego obiektu nie jest większa od wielkości bezpiecznej: 
10 µm/rok (Europa), 5 µm/rok (Australia) czy 25 µm/rok 
(USA – propozycja). Oczywiście są to wartości umowne, ale 
dość łatwo wyobrażalne dla laika, np. w Europie można 
powiedzieć: „jeśli ochrona katodowa działa prawidłowo, to 
stalowa ścianka o grubości 1 mm zabezpieczona będzie 
całkowicie przed korozją w ziemi przez okres 100 lat”. 
Z praktyki wiadomo, że osiągnięcie takich warunków ochro-
ny katodowej nie jest żadnym wyczynem technicznym. 

Potrzebę kinetycznego podejścia do kryteriów ochrony 
katodowej, po analizie szeregu doniesień literaturowych 
i licznych własnych doświadczeń, sformułowano po raz 
pierwszy w Polsce w roku 1993 [13]. Tak rozumiane wyma-
gania zaproponowano w normach PN-EN 12954, PN-EN 
13636 i ISO 15589-1, a także w Standardach Technicznych 
IGG. 

Niejako równolegle z pojawieniem się w normach wyma-
gań związanych z możliwością oceny skuteczności ochrony 
katodowej na podstawie pomiarów szybkości procesów 
korozyjnych na powierzchni chronionych obiektów, ich 
użytkownikom udostępniono narzędzia do wykonywania 
takich właśnie pomiarów – korozymetrię rezystancyjną [14]. 
Technika ta pozwala na bardzo precyzyjne określenie 
ubytków korozyjnych na powierzchni specjalnych czujników 
połączonych z zabezpieczaną konstrukcją metalową. Jej 
podstawowymi zaletami, które predestynują ją do spełniania 
pierwszoplanowej roli w charakterze kryterium ochrony są: 
− niezależność istoty pomiaru od polaryzacji elektroche-

micznej, a także wszelkich zewnętrznych oddziaływań 
elektrycznych, 

− instrumentalny charakter niezależny od umiejętności 
osoby wykonującej pomiar. 

CEN – obecny program prac normalizacyjnych 

 
Poza wspomnianymi wyżej modyfikacjami istniejących 

norm, wszystkie pozostałe w sektorze zastosowań ochrony 
katodowej w środowisku gruntu i wód naturalnych uzyskały 
przedłużenie swojej aktualności na kolejne 5 lat, pomimo 
tego, że do szeregu z nich niektóre komitety techniczne 
krajów członkowskich składały swoje zastrzeżenia, między 
innymi i PKN. Zatem podstawowe normy ochrony katodo-
wej rurociągów i zbiorników, konstrukcji złożonych i odwier-
tów studni, a także wymagania związane z technikami 
pomiarowymi są nadal aktualne. 

Wprowadzenie poprawek do istniejących norm nie jest 
proste, ponieważ obowiązujące procedury dopuszczają 
zaakceptowanie zmian wyłącznie na wniosek odpowiednio 
dużej grupy państw członkowskich i zgłoszonych uwag oraz 
większościowego przegłosowania potrzeby modyfikacji. 

Norma związana z ochroną konstrukcji podziemnych 
przed prądami błądzącymi EN 50162 nie była opracowana 
w komitecie CEN/TC 219 i dlatego wymagania tej normy 
nieco odbiegają od praktyki inżynierskiej ochrony katodo-
wej. Norma ta powstała w komitecie CENELEC BTTF 114-1 
i powinna zostać znowelizowana zgodnie z przyjętym 
programem już w roku 2007. Do wymagań tej normy zgło-
szono wiele poprawek i uzupełnień - należy więc spodzie-
wać się w najbliższym czasie wydania jej nowej wersji. 
Opracowana również przez CENELEC norma PN-EN 
50122-2 dot. eliminowania upływu prądów błądzących 
z obwodów powrotnych trakcji elektrycznych znowelizowa-
na została w roku 2011. 

Po wielu latach oczekiwań w końcu opracowany został 
projekt normy prEN 16299 “Cathodic protection of external 
surfaces of above ground storage tank bases in contact 
with soil or foundations” stanowiący zbiór wymagań w od-
niesieniu do systemów ochrony katodowej den zbiorników 
magazynowych z osią pionową, stosowanych przede 
wszystkim w bazach magazynowych paliw płynnych i w rafi-
neriach. Informacja ta jest ważna, ponieważ rozszerza 
zakres wymaganych kompetencji w obszarze konstrukcji 
podziemnych i zanurzonych. 

W początkowym stadium prac CEN znajduje się norma 
dotycząca metod monitorowania instalacji ochrony kato-
dowej. Pomimo tego, że zakres zastosowania układów 
automatyki oraz zdalnego kontrolowania i regulacji w syste-
mach ochrony katodowej poszerza się z roku na rok, nadal 
trwają prace nad ujednoliceniem wymagań w tym zakresie. 
Wydaje się, że obecnie zasadniczym problemem jest 
opisanie stanu techniki w tej dziedzinie i takie przygotowa-
nie normy, aby objęła wszystkie obecnie stosowane 
rozwiązania techniczne. 

Z problematyka ochrony katodowej w gazownictwie 
nierozerwalnie związane są także wymagania normatywne 
izolacyjnych powłok ochronnych na rurociągach. Jak już 
wspomniano w CEN/TC 219 powstała pierwsza (i chyba 
ostatnia) norma z tej dziedziny: EN 12068:1998 dot. taśm 
i materiałów kurczliwych. Dla porządku należy wymienić 
nową międzynarodową wieloczęściową normę z tej dziedzi-
ny: 
EN ISO 21809-1 Przemysł naftowy i gazowniczy - Powłoki 
zewnętrzne rurociągów podziemnych i podmorskich 
stosowanych w rurociągowych systemach transportowych 
Część 1: Powłoki poliolefinowe (3-warstwowe PE 

i 3-warstwowe PP) 
Część 2: Nakładane termicznie powłoki epoksydowe 

(Fusion-bonded epoxy coatings) 
Część 3: Powłoki do styków montażowych (Field joint 

coatings) 
Część 4: Powłoki polietylenowe (2-warstwowe PE)  
Część 5: Zewnętrzne powłoki betonowe  



Certyfikacja personelu ochrony katodowej 

 
PKN opublikował polskojęzyczną wersję normy PN-EN 

15257 dot. poziomów kompetencji i certyfikacji personelu 
ochrony katodowej już w roku 2008. Wymagania tej normy, 
sens i potrzeba certyfikacji oraz projekty realizacji tego 
wyzwania były już wcześniej szeroko omówione w różnych 
gremiach [4-8, 10, 15-17]. Wypada niektóre z nich pow-
tórzyć także i w tym miejscu. 

Na polskim rynku występuje odczuwalny brak wymagań 
związanych z wiedzą czy doświadczeniem osób zajmują-
cych się ochroną katodową i brakiem zasad egzekwowania 
odpowiedniego poziomu wykonawstwa tej ochrony przeciw-
korozyjnej. Panujący w Polsce system uprawnień w sferze 
budowlanej nie zauważa istnienia problemów korozyjnych, 
w tym także ochrony katodowej. Przy obecnie panującym 
systemie wyłaniania wykonawców, gdzie podstawowym 
kryterium jest najniższa cena, wydaje się zrozumiałe, że nie 
dla wszystkich zrozumiałe tajniki technologii ochrony 
katodowej mogą przy braku wiedzy i doświadczenia prowa-
dzić do niepowodzeń w jej stosowaniu. Szkodliwość takiej 
sytuacji jest ogromna. Wyróżnienie ochrony katodowej 
wśród innych technologii przeciwkorozyjnych – poprzez 
wprowadzenie normy dot. kwalifikacji personelu – nie jest 
więc przypadkowe. 

Podniesienie wymagań prawnych w odniesieniu do 
poziomu wykształcenia i doświadczenia zawodowego 
personelu ochrony katodowej, chociażby tylko do realizacji 
zadań finansowanych ze środków publicznych, na pewno 
zaowocuje pracami wdrożeniowymi w kierunku organizacji 
kształcenia kadr, prowadzenia kursów dokształcających, 
tworzenia szkoleń teoretycznych i praktycznych. Idea ta, 
zmierzająca wprost do przedłużenia żywotności zabezpie-
czanych przed korozją konstrukcji podziemnych, powinna 
stać się przedmiotem zainteresowania działaczy gospodar-
czych. 

Wdrożenie do stosowania normy powinno stać się 
początkiem wzrostu zainteresowania wiedzą z zakresu 
ochrony katodowej, zwiększenia roli i znaczenia tej techno-
logii w technice oraz podniesienia rangi zawodu specjalisty 
ochrony katodowej. Narzucenie wymogu certyfikacji i upra-
wnień zawodowych powinno spowodować wprowadzenie 
odpowiednich wymagań do przepisów Prawa budowlanego. 
Na straży takiego porządku powinna stać odpowiednia Izba 
Budowlana oraz Polskie Centrum Akredytacji lub jednostki 
przez nie uprawnione. 

W ślad za podjętymi w skali Unii Europejskiej działania-
mi zmierzającymi do prawnego uporządkowania kwalifikacji 
zawodowych personelu ochrony katodowej, związanych 
z bezpieczeństwem eksploatacji budowli, zapewnienia och-
rony zdrowia i życia ludzi oraz ochrony środowiska natural-
nego, powinny czuć się odpowiedzialne za wprowadzenie 
i regulację prawną procesu certyfikacji tego personelu od-
powiednie organy administracji państwowej. W praktyce 
rolę tę wzięły na siebie stowarzyszenia naukowo-techniczne 
związane z działalnością dotyczącą ochrony przed korozją, 
w tym Polski Komitet Elektrochemicznej Ochrony przed Ko-
rozją SEP (PKEOpK) i Polskie Stowarzyszenie Korozyjne.  

Na postawie umowy pomiędzy Urzędem Dozoru Tech-
nicznego a Zarządem Głównym Stowarzyszenia Elektryków 
Polskich wdrożenie normy PN-EN 15257 ma nastąpić w Je-
dnostce Certyfikującej Osoby w Centrum Certyfikacji i Oce-
ny Zgodności Urzędu Dozoru Technicznego (JCO-UDT-
CERT) przy merytorycznym wsparciu specjalistów sku-
pionych w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich (PKEOpK). 

Skutkiem tych działań ma być przede wszystkim 
podniesienie poziomu kwalifikacji polskiej kadry technicznej 
ochrony katodowej z jednoczesnym wprowadzeniem odpo-
wiednich wymagań do polskiego prawa.  

Norma PN-EN 15257 przewiduje następujące poziomy 
kompetencji: 

 
Poziom I – wymagania: 
− ogólna znajomość norm: EN 12954 i EN 13509, 
− umiejętność wykonania pomiarów, za pomocą których 

można oceniać działanie systemów ochrony katodowej, 
− wykonywanie zadań zgodnie z pisemną instrukcją 

techniczną i pod nadzorem personelu poziomu II-go lub 
III-go, 

− brak odpowiedzialności za dobór metody bądź techniki 
badawczej, za przygotowanie pisemnej instrukcji 
technicznej, za interpretację wyników badań. 

 
Poziom II – wymagania jak poziomu I a ponadto w szcze-

gólności: 
− dobre zrozumienie norm: EN 12954, EN 13509, EN 

14505, EN 13636, EN 15112 i EN 50162, 
− kompetencje w wykonywaniu zadań ochrony katodowej 

zgodnie z ustanowionymi i uznanymi procedurami, 
− umiejętność wyboru techniki pomiarowej i badawczej 

ochrony katodowej do wymaganych celów, 
− przekładanie 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, 

− porządkowanie i przedstawianie wyników pomiarów 
i badań w zakresie ochrony katodowej oraz interpretacji 
i ocenie wyników zgodnie z odnośnymi normami, 
kodeksami lub specyfikacjami 

− określanie rutynowych działań zaradczych, 
− podejmowanie prostych prac projektowych pod 

nadzorem osoby certyfikowanej poziomu III-go, 
− nadzorowanie, konserwacja i sprawdzanie instalacji 

układów ochrony katodowej, 
− odbiór techniczny instalacji pod odpowiedzialnością 

osoby certyfikowanej na poziomie III-im, 
 

Poziom III – wymagania jak poziomu I i II oraz w szczegól-
ności: 
− pełna znajomość teoretyczna norm: EN 12954, EN 

13509, EN 13636, EN 14505, EN 15112 i EN 50162, 
− projektowanie systemów ochrony katodowej, 
− ustanawianie i autoryzacja procedur pomiarowych, 
− interpretacji otrzymanych wyników pomiarów i badań 

ochrony katodowej oraz wykorzystaniu ich do 
weryfikacji skuteczności ochrony, 

− interpretacja norm, kodeksów, specyfikacji i procedur, 
− wyznaczanie metod i procedur badawczych, 
− określanie wszelkich działań zaradczych, 
− przeprowadzanie, nadzorowanie i zatwierdzanie 

wszystkich obowiązków dla poziomu I-go i II-go, 
− wykorzystywanie doświadczeń terenowych do dosko-

nalenia projektów ochrony katodowej, jej funkcjono-
wania, oceny skuteczności i procedur konserwacji, 

− wyznaczanie zasad postępowania przy wyborze, 
projektowaniu i monitorowaniu systemów ochrony 
katodowej, 

− umiejętność przygotowania pisemnego instrukcji dla 
wszystkich zadań personelu poziomu I i II oraz ocena 
wszelkich danych z nich zebranych, 

− podejmowanie pełnej odpowiedzialności technicznej za 
ośrodek szkoleniowy lub ośrodek egzaminacyjny. 

Personel poziomu III-go może być upoważniony przez 
ośrodek certyfikujący lub jego pełnomocnika do zarzą-
dzania i nadzorowania w ich imieniu szkoleniami i/lub 
egzaminami na poziomach I-szym i II-gim. 



Proces certyfikacji wg EN 15257 w JCO UDT-CERT 

 
Certyfikację personelu ochrony katodowej powinna pro-

wadzić jednostka certyfikująca, która spełnia wymagania 
normy PN-EN ISO/IEC 17024: Ocena zgodności. Ogólne 
wymagania dotyczące jednostek certyfikujących osoby”, co 
zostało określone w PN-EN 15257:2008 „Ochrona Kato-
dowa. Poziomy kompetencji i certyfikacja personelu ochro-
ny katodowej”. Wymagania takie obecnie spełnia Jednostka 
Certyfikująca Osoby UDT-CERT działająca w Urzędzie 
Dozoru Technicznego, co zostało potwierdzone przez Pol-
skie Centrum Akredytacji (akredytacja nr AC 088) [17].  

Certyfikacja odbywa się w JCO UDT-CERT oparciu 
o wymagania normy PN-EN 15257:2008, na odpowiedzial-
ność jednostki certyfikującej. Jednostka certyfikująca 
prowadzi certyfikację wg odpowiedniego programu certy-
fikacji, czyli wymagań certyfikacyjnych, który zawiera co 
najmniej wymagania określone w normie odniesienia.  

Jednostka certyfikująca prowadzi proces certyfikacji, 
posiadając system certyfikacji mający na celu wydanie 
certyfikatu potwierdzającego kompetencje osoby w danej 
kategorii, zgodnie z programem certyfikacji, co przedstawio-
no schematycznie na rys. 2. [18]. 

Program certyfikacji opracowuje i jest odpowiedzialny za 
jego utrzymanie Komitet Programowy, w którego skład 
wchodzą przedstawiciele stron istotnie zainteresowanych 
certyfikacją w danym obszarze. Członków Komitetu Powo-
łuje jednostka certyfikująca i jest on organem jednostki 
odpowiedzialnym za poziom merytoryczny, wiarygodność 
i bezstronność jej działania. Program ten konstruowany jest 
ściśle na podstawie wymagań normy PN-EN 15257 i zawie-
ra przede wszystkim minimalny zakres oczekiwanych od 
kandydata kompetencji w zakresie przewidzianych normą 
czynności związanych z technologią ochrony katodowej, 
przede wszystkim w danym sektorze odnośnych: 

− zakresu wiedzy i doświadczenia,  
− szkolenia i praktyki przemysłowej,  
− egzaminu kwalifikacyjnego.  

Kandydat wnioskujący o certyfikację powinien spełnić te 
wymagania i udokumentować je odpowiednio w sposób 
określony przez jednostkę certyfikującą poprzez zapisy we 
wniosku o certyfikację, potwierdzone przez pracodawcę 
oraz załączoną kopię świadectwa ukończenia odpowied-
niego kursu szkoleniowego. 

Kursy szkoleniowe, a norma podając ich program prze-
widuje takie 40-to godzinne szkolenia na poziom I i II 
certyfikacji,  powinny spełniać wymagania jednostki certyfi-
kującej i być przez nią zatwierdzone co najmniej pod 
względem programu szkolenia i wykładowców, jednakże, 
zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17024, jednostka 
takich kursów prowadzić nie może. Mogą być one realizo-
wane przez ośrodki szkoleniowe, które złożą wniosek do 
jednostki certyfikującej o ocenę i zatwierdzenie takiego 
kursu przez Komitet Programowy.   

Proces certyfikacji przebiega następująco: 
wnioskowanie – kandydat składa do jednostki wniosek 

o certyfikację, określając sektor i poziom kompetencji. 
We wniosku należy podać dane dotyczące wykształce-
nia, wymaganej praktyki zawodowej oraz ukończonego 
z wynikiem pozytywnym kurs zatwierdzonego przez 
jednostkę, w której wnioskuje o certyfikacje (lub swój 
dorobek zawodowy w przypadku ubiegania się o certy-
fikację na poziomie III). Dane we wniosku potwierdza 
pracodawca kandydata. Kandydat może być sam dla 
siebie pracodawcą. 

ocena – jednostka ocenia spełnienie wymagań przed przy-
stąpieniem do egzaminu; jeśli są one spełnione, kandy-
dat zostaje dopuszczony do egzaminu. Egzamin prze-
prowadzają egzaminatorzy powołani przez jednostkę 
certyfikującą, którzy spełniają odpowiednie wymagania. 
Pozytywne wyniki oceny (spełnienie wymagań wstęp-
nych oraz wyniki egzaminu) upoważniają do wydania 
decyzji o certyfikacji po uzyskaniu pozytywnej opinii 
Komitetu Programowego.  

decyzja o certyfikacji – decyzję o certyfikacji podejmuje 
kierownik jednostki certyfikującej. Potwierdzeniem jest 
certyfikat kompetencji określający zakres certyfikacji 
w ochronie katodowej – stopień i sektor (-y) oraz waż-
ność certyfikatu. Osoba certyfikowana wraz z certyfika-
tem otrzymuje również warunki jego ważności oraz 
kodeks etyczny do podpisania. 

nadzór – jednostka wydająca certyfikat sprawuje nadzór 
nad jego wykorzystaniem przez cały okres ważności. 
Postępowanie niezgodne z warunkami ważności może 
skutkować zawieszeniem lub unieważnieniem certyfi-
katu. 

ponowienie certyfikacji – po upływie ważności (5 lat) 
osoba certyfikowana jest zobowiązana do wystąpienia 
do jednostki certyfikującej, która wydała certyfikat, 
o ponowienie certyfikacji na kolejny okres.  

Jednostka certyfikują osoby UDT-CERT w znaczącym 
stopniu zaawansowała proces wdrożenia normy PN-EN 
15257, jednak w chwili obecnej najwięcej uwagi poświęca 
wprowadzeniu certyfikacji osób odpowiedzialnych za bez-
pieczeństwo funkcjonalne we wszystkich istotnych bran-
żach przemysłu, np. petrochemicznym, chemicznym czy 
energetycznym. Działania te uznane zostały przez UDT 
jako podstawowe w zapewnieniu odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa wszelkich działań i zastosowanych rozwią-
zań technicznych w cyklu życia elementów zabezpiecza-
jących, gwarantujących bezawaryjną eksploatację urządzeń 
i instalacji mogących stwarzać zagrożenie dla życia lub 
zdrowia ludzkiego, mienia lub środowiska. Pełna analogia 
z certyfikacją personelu ochrony katodowej jest oczywista. 

Jednostka Akredytująca (PCA) 

 
 

Jednostka certyfikująca osoby 
potwierdzająca zgodność kompetencji osób 

z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17024 
 
 

Proces certyfikacji 
- wszystkie działania, przy pomocy których  

jednostka certyfikująca osoby  
ustala kompetencje tych osób wg PN-EN 15257 

(wnioskowanie, ocena, decyzja o certyfikacji, nadzór, 
ponowienie certyfikacji, wykorzystanie certyfikatów 

i logo/znaków) 
 
 

System certyfikacji 
- zbiór procedur i zasobów do prowadzenia procesu 

certyfikacji zgodnie z programem certyfikacji,  
mających na celu wydanie certyfikatu kompetencji, 

łącznie z jego utrzymaniem 
 
 

Program certyfikacji 
- określone wymagania certyfikacyjne  

odnoszące się do wyspecyfikowanych kategorii osób,  
w stosunku do których stosuje się te same normy  

i zasady oraz te same procedury wg PN-EN 15257 
 

Rys. 2. Certyfikacja personelu ochrony katodowej.  
 



JCO UDT-CERT zwrócił się do stron istotnie zaintereso-
wanych certyfikacją osób w ochronie katodowej, między 
innymi do przedstawicieli gazownictwa, celem podjęcia 
współpracy w przygotowaniu Programu certyfikacji. Został 
on opracowany – zawiera zakres wymaganej wiedzy oraz 
wymagania dla ośrodków szkoleniowych. Trwają dalsze 
prace nad wymaganiami dla ośrodków egzaminacyjnych, 
powołaniem egzaminatorów, którzy będą mogli przystąpić 
do opracowania pytań i zadań egzaminacyjnych. W tym 
zakresie prace zostaną niebawem zakończone. 

Wszyscy eksperci i egzaminatorzy są powoływani przez 
jednostkę certyfikującą na podstawie rekomendacji środo-
wisk związanych z dziedziną, której dotyczy certyfikacja, 
a wymagania są publikowane lub dostępne na prośbę stron 
zainteresowanych. 

Komunikaty dotyczące działalności JCO UDT-CERT 
w zakresie certyfikacji personelu ochrony katodowej zosta-
ną opublikowane na stronie www.udt.gov.pl [18].   
 
Podsumowanie 

 
Przedstawiony zarys rozwoju i stan obecny prac nad 

normalizacją technologii ochrony katodowej w Polsce, 
odzwierciedlający średni europejski poziom rozwiązań tech-
nicznych wyraźnie potwierdza, że mimo utrwalonych już 
kanonów ciągle następuje wyraźny postęp w tej dziedzinie 
wiedzy. Zaskakujące jest to, że podjęta ostatnio dyskusja 
na kanwie wymagań normatywnych kryteriów ochrony 
katodowej doprowadziła do wykreowania nowych technik 
pomiarowych, a trudności w zrozumieniu niektórych zja-
wisk, np. braku skuteczności ochrony katodowej w polu 
oddziaływania indukowanych prądów przemiennych, stwo-
rzeniu nowej koncepcji teoretycznej ochrony katodowej – 
pasywacji katodowej. Śledzenie tego postępu technicznego, 
w tym także aktualnych norm technicznych, jest podstawo-
wym obowiązkiem zawodowym w działalności technicznej. 

Z normalizacją ściśle wiąże się certyfikacja personelu 
ochrony katodowej, która jest w Polsce nowym doświadcze-
niem, i która bez wątpienia zmieni obecnie przyjęte i akcep-
towane zasady funkcjonowania osób związanych zawodo-
wo z szeroko pojętą technologią ochrony katodowej. Nowa 
norma europejska dotycząca tej kwestii jest tylko odzwier-
ciedleniem istniejącej na zachodzie praktyki. Należy te 
doświadczenia jak najefektywniej wykorzystać i możliwie 
w całym zakresie wdrożyć do praktyki przemysłowej. Bez 
wątpienia na pierwszej linii znajdzie się gazownictwo. 

Proces certyfikacji w Polsce już następuje. Spory wysi-
łek został włożony w przygotowanie procesu certyfikacyjne-
go w Jednostce Certyfikującej Osoby w UDT-CERT w War-
szawie. Jest szansa, że zostanie on zakończony w roku 
2012 i pierwsze osoby otrzymają odpowiednie certyfikaty.  
Uruchomione zostały pierwsze kursy szkoleniowe zgodnie 
z wymaganiami normy, a do treningu wykorzystano 
instalacje gazownicze. Podobna sytuacja jest w Republice 
Czeskiej [19]. Słowacy certyfikację już uruchomili [20], zaś 
jednostki certyfikujące niemieckie i szwajcarskie uzyskały 
akredytację [21]. Polscy specjaliści mogą certyfikować się 
w ośrodku certyfikującym personel wg EN 15257 w dowol-
nym kraju europejskim. Propozycję takiej właśnie współ-
pracy PKEOpK SEP otrzymał od słowackiej jednostki 
certyfikującej w Bratysławie [22]. 

Należy mieć nadzieję, że zainteresowanie certyfikacją 
wg EN 15257 wzrośnie jak tylko uda się wprowadzić zmiany 
w prawie technicznym, z których wynikać będzie obowiązek 
powierzania zadań związanych z ochroną katodową jedynie 
kompetentnemu personelowi. W wyniku tego nastąpi pod-
niesienie kultury technicznej, a w konsekwencji skutek 
najbardziej oczekiwany – przedłużenie żywotności pod-
ziemnych i podwodnych konstrukcji metalowych. 
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