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Wprowadzenie
Ochrona katodowa stanowi podstawowe zabezpiecze-

nie przeciwkorozyjne podziemnych i podwodnych konstruk-
cji metalowych, przede wszystkim rurociągów. To nieco dla 
wielu kontrowersyjne stwierdzenie, deprecjonujące rolę po-
włok ochronnych, potwierdziła praktyka. To tylko w miejscach 
uszkodzeń powłoki ochronnej dochodzi do przedwczesnego 
zużycia stalowej ścianki rurociągu i tylko w tych miejscach wy-
stępują awarie korozyjne. Ale także właśnie w tych miejscach 
dopływa do rurociągu prąd ochrony katodowej i skutecznie 
eliminuje zachodzące tam procesy korozyjne, zapewniając 
długoletnią i bezawaryjną eksploatację. Cóż z tego, że cały 
rurociąg pokryty jest doskonałą powłoką ochronną, jeśli 
najmniejszy defekt w tej powłoce grozi z czasem perforacją 
stalowej ścianki? To dlatego - pomimo olbrzymiego postępu 
technicznego i rozwoju nowoczesnych technologii nakłada-
nia powłok ochronnych na rury w fazie produkcyjnej, a także 
podczas ich montażu na placu budowy – ochrona katodowa 
jest ciągle we wszystkich normach i przepisach wymaganą 
technologią ochrony przeciwkorozyjnej rurociągów podczas 
ich eksploatacji. W fazie budowy rurociągów ponosi się ol-
brzymie koszty na wykonanie izolacyjnych powłok ochronnych, 
natomiast już podczas ich użytkowania tak stosunkowo małą 
uwagę zwraca się na zapewnienie odpowiednich środków 
niezbędnych do utrzymania sprawnie funkcjonujących syste-
mów ochrony katodowej. Innymi słowy – nie ma takiej powłoki 
ochronnej, która samodzielnie zapewniałaby bezawaryjność 
rurociągów, natomiast gwarantująca 100% zabezpieczenie 
przed korozją ochrona „gołego” rurociągu za pomocą prądu 
(bez żadnej powłoki ochronnej) jest rozwiązaniem ekonomicz-
nie mało opłacalnym. Z tych właśnie powodów od lat stosu-
je się łącznie powłoki izolacyjne łącznie z ochroną katodową 
w odniesieniu do wszystkich podziemnych i podwodnych kon-
strukcji metalowych. Przy prawidłowej eksploatacji gwarantuje 
ono całkowitą bezawaryjność rurociągów.

Po fali nowych norm europejskich, regulujących 
kanony techniczne ochrony katodowej rurociągów, nad-
chodzi czas na wzrost wymagań dotyczących kwalifikacji 
personelu zajmującego się tą technologią, czego wyra-
zem jest długo oczekiwana, ale także i długo dyskutowa-
na norma PN-EN 15257 „Ochrona katodowa – Poziomy 
kompetencji oraz certyfikacja personelu ochrony katodo-
wej”. Jest to w zasadzie pierwsza norma tej rangi (europej-
ska), regulująca wymagany poziom wiedzy i kompetencji 
w stosunku do wszystkich służb zajmujących się wpro-
wadzaniem i eksploatacją systemów ochrony katodowej. 
Jej wdrożenie będzie miało zasadnicze znaczenie dla 
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wzrostu poziomu technicznego i skuteczności funkcjono-
wania systemów ochrony przeciwkorozyjnej rurociągów.

Znormalizowane kompetencje
Czy istnieje potrzeba certyfikacji personelu ochrony 

katodowej i okresowego potwierdzania kompetencji? Ochro-
na przed korozją jest dyscypliną ogólnotechniczną. Jak każ-
da, tak i ta, posiada swoje podstawy naukowe, opracowane 
technologie i metodologię pomiarową, zgromadzone bogate 
doświadczalnictwo i skrycie strzeżone tajemnice produkcyj-
ne. Obszar zastosowania tej dziedziny jest olbrzymi, można 
rzec - widoczny gołym okiem. Jednak to, co najważniejsze, 
nie poddaje się zwykłej obserwacji i stąd osąd roli oraz zna-
czenia ochrony przed korozją nie jest zgodny z rzeczywistoś-
cią. Dzieje się tak dlatego, że oprócz estetycznego i czystego 
wyglądu oraz kolorowego otoczenia, co zazwyczaj kojarzy 
się jako skuteczne osiągnięcie zabezpieczeń przeciwkoro-
zyjnych („zardzewiały” świat postrzegany jest jednoznacz-
nie jako „brudny” i „zaniedbany”), wydawane są w całej 
gospodarce olbrzymie środki na zahamowanie procesów 
korozyjnych, przedłużenie żywotności wyrobów, maszyn 
i konstrukcji, wydłużenie okresów między-remontowych linii 
technologicznych, zapewnienie bezpieczeństwa transportu 
i magazynowania substancji niebezpiecznych dla środowi-
ska naturalnego, a także zdrowia i życia ludzkiego. Procesy 
korozji zazwyczaj przebiegają stosunkowo wolno i stąd skutki 
działania podjętych środków zaradczych, mających na celu 
zahamowanie procesów korozyjnych, można bezpośrednio 
ocenić dopiero po dłuższym czasie. To jeden z pierwszych 
powodów, dla których od wykonawców zabezpieczeń prze-
ciwkorozyjnych (personelu i firm) niezbędne jest wymaganie 
potwierdzenia odpowiednich kompetencji, bo tylko w ten je-
dyny sposób można mieć pewność, że poziom techniczny, 
wiedza i doświadczenie wykonawcy zapewnią oczekiwane 
efekty ochrony przeciwkorozyjnej w przyszłości.

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

Ten trzeci powód jest najmniej widoczny – to potrzeba 
przeciwdziałania ludziom i firmom, które szkodzą postępowi po-
przez celowe lub nieświadome wprowadzanie na rynek „bub-
li” czy „gadżetów”. Teoria ochrony katodowej jest dość prosta. 
Znajomość jej wśród inżynierów jest niestety nikła, nie mówiąc 
już o wiedzy powszechnej. W sferze praktycznej, pomimo pond 
100-letnich doświadczeń, bywa często przedmiotem sporów 
w środowiskach technicznych i naukowych. Nic więc dziwnego, 
że ten właśnie aspekt wykorzystywany jest na współczesnym 
wolnym rynku do kreowania różnego rodzaju rozwiązań tech-
nicznych, które żerują na tej niewiedzy. Złe rozwiązania i mate-
riały, wynikające z nadmiernej pazerności i chęci oszczędzania 
za wszelką ceną, prowadzą do nieuchronnych niepowodzeń, 
za które „nabity w butelkę” inwestor winić będzie technologię, 
a nie nieświadomego lub nieuczciwego wykonawcę, którego 
sam przecież wybrał jako najtańszego w postępowaniu prze-
targowym. Tym negatywnym doświadczeniom można przeciw-
działać jedynie poprzez podniesienie wymagań w odniesieniu 
do kompetencji personelu, kompetencji potwierdzonych odpo-
wiednim certyfikatem.

Certyfikacja personelu ochrony katodowej 
Dotychczasowe próby zmiany ustawodawstwa w kie-

runku podniesienia znaczenia technologii przeciwkorozyj-
nych i zawodu specjalisty w tej dziedzinie – nie powiodły 
się. Pewnym sukcesem jest jedynie Zarządzenie General-
nego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 8.03.2006 r., 
które nowelizuje wydane w 1998 roku „Zalecenia do wyko-
nywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstruk-
cji stalowych drogowych obiektów mostowych”, a zawiera 
wymagania określonych kwalifikacji i stażu od projektantów 
oraz wykonawców w zakresie ochrony przeciwkorozyjnej. 
Reguluje także sprawy szkoleń w tym zakresie.

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

Norma EN 15257 nawiązuje wprost do wymagań nor-
my międzynarodowej PN-EN ISO/IEC 17024:2004. „Ocena 
zgodności. Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfi-
kujących osoby” (zastąpiła normę PN-EN 45013:1993), która 
porządkuje organizację oraz obieg dokumentów w zespołach 
prowadzących ocenę kwalifikacji personelu. Norma ta stanie 
się początkiem nieuchronnie po niej następujących i łatwych 

do przewidzenia zdarzeń – wzrost zainteresowania wiedzą 
z zakresu ochrony katodowej, a więc wszelkiego rodzaju 
edukacją na wszystkich szczeblach (począwszy od szkoleń 
i kursów kwalifikacyjnych, a na studiach specjalistycznych 
skończywszy), wzrost roli i znaczenia omawianej technolo-
gii w technice, czego następstwem będzie wprowadzenie 
odpowiednich wymagań do przepisów Prawa budowlanego 
i wreszcie podniesienie rangi zawodu specjalisty ochrony 
katodowej w postaci narzucenia obowiązkowej certyfikacji 
i uprawnień zawodowych. Być może na straży takiego po-
rządku stać będzie Polskie Centrum Akredytacji oraz odpo-
wiednia Izba Budowlana przy aktywnej współpracy takich 
organizacji jak Polskie Stowarzyszenie Korozyjne i Polski 
Komitet Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją SEP.

Certyfikacja personelu w zakresie technologii ochro-
ny katodowej nie jest niczym nowym. Od szeregu lat wyma-
gania takie stawiane są w USA, gdzie NACE International 
(profesjonalne stowarzyszenie techniczne stawiające sobie 
za cel ochronę ludzi, majątku i środowiska oraz redukcję 
ekonomicznych skutków korozji poprzez rozwój inżynie-
rii i nauki) stosuje już czterostopniowy poziom kwalifikacji 
i certyfikacji specjalistów w tej dziedzinie. Także w Europie 
szereg państw posiada wypracowane procedury kwalifika-
cji personelu zajmującego się ochroną katodową w niektó-
rych działach techniki, np. w gazownictwie. 

Zakres normy PN-EN 15257 
Norma ma na celu zdefiniowanie i określenie zasad 

weryfikacji kompetencji personelu prowadzącego badania 
ochrony katodowej, prace wykonawcze, inspekcje oraz pra-
ce konserwacyjne. Sektory stosowania dotyczą odpowied-
nio podziemnych lub zanurzonych konstrukcji metalowych, 
konstrukcji metalowych morskich, konstrukcji żelbetowych 
i powierzchni wewnętrznych urządzeń metalowych. Norma 
definiuje trzy poziomy kompetencji personelu działającego 
w dziedzinie ochrony katodowej obejmujące przeglądy, pro-
jektowanie, instalowanie, testowanie i konserwację (eksplo-
atację). Precyzuje ramy procedur dotyczące szkolenia i cer-
tyfikacji personelu wymagane do uzyskania i wykazania się 
poziomami kompetencji. Definiuje minimalne wymagania dla 
ośrodków certyfikujących odpowiedzialnych za certyfikację.

Nad prawidłowością stosowania procedur certyfiku-
jących czuwa ośrodek certyfikujący, który powinien spełniać 
wymagania EN-ISO 17024 i normy EN 15257 w odniesieniu 
do certyfikacji personelu ochrony katodowej. Ośrodek cer-
tyfikujący powinien:
a) inicjować, promować, utrzymywać i administrować pro-

ces certyfikacji zgodnie z normą;
b) określać, które poziomy kompetencji i sektory stosowa-

nia mają być przedmiotem certyfikacji;
c) ustanawiać i publikować wymagania odnośnie szkoleń 

i doświadczenia przemysłowego personelu dla pozio-
mów 1, 2 i 3 w wyszczególnionych sektorach stosowa-
nia dla poziomów i sektorów wybranych do certyfikacji;
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d) oceniać i zatwierdzać ośrodki egzaminacyjne;
e) monitorować i dokumentować wszystkie funkcje pełno-

mocnika zgodnie z udokumentowaną procedurą.
Ośrodek certyfikujący może zlecić pełnomocnikowi, 

na swoją bezpośrednią odpowiedzialność:
a) szczegółowe administrowanie procedurą certyfikacyjną;
b) zatwierdzanie odpowiednio obsadzonych kadrowo i 

wyposażonych ośrodków szkoleniowych oraz ich okre-
sowe monitorowanie, jeżeli ośrodek szkoleniowy jest 
częścią procedury certyfikacyjnej;

c) ustanawianie odpowiednio obsadzonych kadrowo i wy-
posażonych ośrodków egzaminacyjnych oraz ich okre-
sowe monitorowanie;

d) ustanawianie właściwego systemu dla prowadzenia reje-
strów szkoleń, kompetencji i egzaminów, który musi być 
zachowany przez przynajmniej jeden cykl certyfikacyjny.

Ustanowienie ośrodka szkoleniowego nie jest obo-
wiązkowe, natomiast ośrodek egzaminacyjny powinien:
a) mieć odpowiednio wykwalifikowaną kadrę, stosowną sie-

dzibę i wystarczający sprzęt aby zapewnić pomyślne egza-
minowanie dla danych poziomów i sektorów stosowania;

b) funkcjonować pod kontrolą ośrodka certyfikującego 
lub pełnomocnika;

c) stosować udokumentowaną procedurę zarządzania ja-
kością zatwierdzoną przez ośrodek certyfikujący;

d) mieć środki niezbędne do administrowania egzamina-
mi, włącznie z kalibracją i kontrolą wszelkiego stosowa-
nego sprzętu;

e) przygotowywać i przeprowadzać egzaminy na odpo-
wiedzialność egzaminatora(-ów) upoważnionych przez 
ośrodek certyfikujący;

f) używać jedynie formularzy egzaminacyjnych ustano-
wionych i zatwierdzonych przez ośrodek certyfikujący;

g) do przeprowadzania egzaminów praktycznych używać 
jedynie urządzeń testujących przygotowanych i za-
twierdzonych przez ośrodek certyfikujący;

h) używać jedynie procedur oceniania ustanowionych lub 
zatwierdzonych przez ośrodek certyfikujący.

i) posiadać urządzenia testujące do symulowania warun-
ków elektrycznych, które normalnie istnieją w rzeczy-
wistości podczas ochrony katodowej czynnych kon-
strukcji przemysłowych w danym sektorze stosowania.

Ośrodek egzaminacyjny może być usytuowany 
w ośrodku szkoleniowym lub siedzibie pracodawcy. Egza-
miny i ich ocenianie powinny być przeprowadzane jedynie 
w obecności i pod kontrolą upoważnionego przedstawicie-
la ośrodka certyfikującego lub pełnomocnika, który powi-
nien być bezstronny wobec pracodawcy kandydata. 

Poziomy kompetencji
Osoba, która uzyskała certyfikat zgodnie z normą 

powinna być sklasyfikowana na jednym z trzech następują-
cych poziomów w zależności od jej kompetencji w poszcze-
gólnych sektorach stosowania.

Poziom 1
Osoba certyfikowana na poziomie 1 powinna wyka-

zać się zarysem wiedzy dotyczącej:
1. podstaw elektryczności, korozji i powłok;
2. ochrony katodowej i technik pomiarowych;
3. zasad bezpieczeństwa i stosownych norm dotyczą-

cych ochrony katodowej.
Osoba powinna być kompetentna do wykonywania 

zadań zgodnie z pisemną instrukcją techniczną i pod nad-
zorem personelu poziomu 2 lub 3. Personel poziomu 1 po-
winien być kompetentny w:
1. sprawdzaniu ważności kalibracji sprzętu pomiarowego 

i testującego stosowanego w ochronie katodowej;
2. przeprowadzaniu pomiarów i testów zgodnie z instrukcją;
3. rejestrowaniu i klasyfikacji wyników pomiarów i testów;
4. przedstawianiu wyników w zrozumiałej formie;
5. nadzorowaniu i przeprowadzaniu inspekcji i badań 

podczas instalacji systemów ochrony katodowej
6. przeprowadzaniu rutynowych prac konserwacyjnych 

systemów ochrony katodowej.
Personel poziomu 1 nie może być odpowiedzialny 

za dobór metody bądź techniki badawczej, ani za przygo-
towanie pisemnej instrukcji technicznej, czy też za inter-
pretację wyników badań.

Poziom 2
Dodatkowo oprócz kompetencji personelu poziomu 

1, osoba certyfikowana na poziom 2 powinna wykazać się 
kompetencją w zakresie:
1. podstaw ochrony przeciwkorozyjnej i katodowej;
2. podstaw elektryczności;
3. roli powłok i ich wpływu na ochronę katodową;
4. szczegółowej znajomości procedur badawczych ochro-

ny katodowej i zasad bezpieczeństwa.
Osoba ta powinna rozumieć i być kompetentną w wy-

konywaniu zadań ochrony katodowej zgodnie z ustanowio-
nymi i uznanymi procedurami. Personel poziomu 2 powi-
nien być kompetentny w:
1. przeprowadzaniu i nadzorowaniu wszystkich obowiąz-

ków poziomu 1;
2. udzielaniu porad personelowi poziomu 1;
3. wyborze techniki pomiarowej i badawczej ochrony ka-

todowej do wymaganych celów;
4. określeniu ograniczeń stosowania metody badawczej 

zgodnie z ustanowionymi procedurami;
5. przekładaniu norm i specyfikacji z zakresu pomiarów i 

badań ochrony katodowej na pisemne instrukcje tech-
niczne dotyczące pomiarów i badań, rutynowej konser-
wacji i procedur instalacyjnych ochrony katodowej;

6. nastawianiu sprzętu pomiarowego i testującego oraz 
weryfikacji nastaw urządzeń;

7. porządkowaniu i przedstawianiu wyników pomiarów i 
badań w zakresie ochrony katodowej;

8. interpretacji i ocenie wyników zgodnie z odnośnymi 
normami, kodeksami lub specyfikacjami;
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9. określaniu rutynowych działań zaradczych;
10. podejmowaniu prac projektowych ochrony katodowej 

pod nadzorem osoby certyfikowanej poziomu 3. Jeśli 
nie zabraniają tego lokalne przepisy, osoba certyfiko-
wana na poziomie 2 może zgodnie z ustanowionymi 
procedurami podjąć się bez nadzoru w znanym środo-
wisku prostych prac projektowych ochrony katodowej;

11. nadzorowaniu i sprawdzaniu instalacji układów ochro-
ny katodowej;

12. odbiorze technicznym układów ochrony katodowej 
pod odpowiedzialnością osoby certyfikowanej na po-
ziomie 3. Jeśli nie zabraniają tego lokalne przepisy, 
osoba certyfikowana na poziomie 2 może zgodnie z 
ustanowionymi procedurami podjąć się bez nadzoru 
w znanym środowisku odbioru technicznego prostych 
układów ochrony katodowej;

13. podejmowaniu konserwacji układu ochrony katodowej;

Poziom 3
Osoba certyfikowana na poziomie 3 powinna wyka-

zać się:
1. szczegółową znajomością teorii korozji, podstaw elek-

tryczności, projektowania, instalowania, odbioru tech-
nicznego, testowania i oceniania osiągów ochrony 
katodowej, włączając względy bezpieczeństwa, w co 
najmniej jednym sektorze stosowania;

2. kompetencją w podejmowaniu bez nadzoru prac pro-
jektowych układów ochrony katodowej w co najmniej 
jednym sektorze stosowania;

3. wystarczającą wiedzą teoretyczną i doświadczeniem 
praktycznym w zakresie ochrony katodowej, aby wy-
typować odpowiednie metody testowania, wymagania 
odnośnie przeglądów i kryteria ochrony katodowej;

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

5. kompetencją, aby pomóc ustalić kryteria odnośnie te-
stowania i osiąganych wyników tam, gdzie nie są one 
dostępne;

6. ogólną znajomością ochrony katodowej w innych sek-
torach stosowania.

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

dawczych ochrony katodowej;
3. interpretacji norm, kodeksów, specyfikacji i procedur;
4. wyznaczaniu poszczególnych metod i procedur badaw-

czych ochrony katodowej, które należy zastosować;
5. interpretacji otrzymanych wyników pomiarów i badań 

ochrony katodowej oraz wykorzystaniu ich do weryfi-
kacji osiągów;

6. określaniu wszelkich działań zaradczych;
7. przeprowadzaniu, nadzorowaniu i zatwierdzaniu 

wszystkich obowiązków dla poziomu 1 i 2;

8. podejmowaniu pełnej odpowiedzialności technicznej za 
ośrodek szkoleniowy lub ośrodek egzaminacyjny i kadrę;

9. wykorzystywaniu doświadczeń terenowych do dosko-
nalenia projektów ochrony katodowej, jej funkcjonowa-
nia, oceny osiągów i procedur konserwacji.

Personel poziomu 3 może być upoważniony przez 
ośrodek certyfikujący lub jego pełnomocnika do zarządza-
nia i nadzorowania w ich imieniu szkoleniami i/lub egzami-
nami na poziomach 1 i 2.

Zakres szkolenia
Wymagany jest udokumentowany zapis szkolenia. 

Dokumentacja może być retrospektywna. Może to być 
szkolenie zrealizowane przez pracodawcę, uznany kurs 
w ośrodku szkoleniowym albo przez samokształcenie. 
Do certyfikacji może być obowiązkowo wymagana obec-
ność w ośrodku szkoleniowym, zależnie od wymagań po-
stawionych przez ośrodek certyfikujący.

Poziom 1 i poziom 2
Kandydat powinien udokumentować, że ukończył okres 

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

Minimalny okres szkolenia podjętego przez kandyda-
ta do certyfikacji powinien wynosić 40 godzin formalnego lub 
udokumentowanego szkolenia w każdym sektorze stosowa-
nia, zarówno dla poziomu 1, jak i poziomu 2. Kandydaci bez 
certyfikacji na poziomie 1 powinni podjąć co najmniej 80 go-
dzinne szkolenie na poziomie 2. Godziny szkoleń powinny 
obejmować zarówno elementy praktyczne, jak i teoretyczne.

Poziom 3
Biorąc pod uwagę wymagane kompetencje naukowe 

i techniczne dla kandydatów do certyfikacji na poziomie 3 
przygotowanie do certyfikacji na tym poziomie może być 
uzyskane przykładowo poprzez:
1. uzyskanie stosownego stopnia inżynierskiego lub na-

ukowego lub studia podyplomowe w renomowanej 
uczelni wyższej,

2. uczestnictwo w kursach szkoleniowych, konferencjach 
lub seminariach (takich jak organizowane przez uzna-
ne przemysłowe lub niezależne stowarzyszenia),

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

Ośrodek certyfikujący powinien ustanowić, opubliko-
wać i od czasu do czasu aktualizować wymagania certyfi-
kacyjne dla personelu poziomu 3.

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

Wymagane doświadczenie przemysłowe
Praktyczne doświadczenie przemysłowe w ochronie 

katodowej powinno być nabyte przed certyfikacją. Udoku-
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mentowane dowody praktyki przemysłowej powinny być 
potwierdzone przez pracodawcę i/lub niezależne osoby 
udzielające referencji i przedłożone w ośrodku certyfikują-
cym. Kompetencja na poziom 3 wymaga wiedzy z zakre-
su pozatechnicznego. Taka szeroka wiedza może zostać 
nabyta poprzez różnorodne połączenie wykształcenia, 
szkoleń i doświadczenia. Wszyscy kandydaci do certyfika-
cji na poziomie 3 powinni wykazać się i udokumentować, 
że posiadają kompetencje zarówno praktyczne, jak i teore-
tyczne odpowiednie dla poziomu 2 lub zdali egzamin na po-
ziomie 2. 

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

Ocena istniejących przepisów - sektor kompetencji dot. 
konstrukcji podziemnych

Sektory stosowania ochrony katodowej i zarazem 
odrębne zakresy kompetencji określone w normie dotyczą 
odpowiednio podziemnych lub zanurzonych konstrukcji 
metalowych, konstrukcji metalowych morskich, konstrukcji 
żelbetowych i powierzchni wewnętrznych konstrukcji po-
jemników metalowych. W dalszej części omówione zostaną 
jedynie zagadnienia związane z rurociągami.

Do tego sektora zastosowań odnoszą się następują-
ce normy i polskie odpowiedniki [3-8]:

— EN 12954 Cathodic protection of buried or immersed 
metallic structures – General principles and application 
of pipelines,

— EN 13509 Cathodic protection measurement techniques,
— EN 13636 Cathodic protection of buried metallic tanks 

and related piping,
— EN 14505 Cathodic protection of complex structures,
— EN 50162 Protection against corrosion by stray current 

from direct current systems,
— EN 15112 External cathodic protection of well casings.

Ten sektor zastosowań obejmuje na przykład:
— zakopane rurociągi,
— odcinki rurociągów lądowych przecinające rzeki, jezio-

ra lub krótkie odcinki mórz,
— zakopane zbiorniki,
— dna (stronę zewnętrzną) zbiorników nadziemnych,
— orurowanie odwiertów.

Jest to obecnie w Polsce największy obszar za-
stosowań ochrony katodowej w technice. Również w tej 
dziedzinie jest największa grupa pracowników zawodowo 
związanych z technologia ochrony katodowej. Z przykroś-

cią należy jednak odnotować fakt nikłego zainteresowania 
administracji technicznej problematyką ochrony przeciwko-
rozyjnej zarówno w odniesieniu do obiektów, jak i personelu 
odpowiedzialnego za utrzymanie stanu technicznego. Zu-
pełnie niezrozumiały jest ostatnio zarysowujący się trend 
obniżania rangi personelu ochrony katodowej. 

Z punktu widzenia istniejących przepisów odnotować 
można pewną różnorodność podejścia do opisywanej prob-
lematyki, zależną od okresu tworzenia tych przepisów oraz  
indywidualnych interesów grup nacisku na ich kształtowa-
nie. Są to:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 lip-
ca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powin-
ny odpowiadać sieci gazowe. (Dz. U. Nr 97, poz. 1055)

Zapisy powyższego rozporządzenia sformułowane są 
merytorycznie poprawnie i są dość rygorystycznie stosowa-
ne w polskim gazownictwie. Odwołanie do Polskich Norm 
występuje jedynie w rozdziałach dot. tłoczni i magazynów 
gazu, co wymaga ujednolicenia. Norma niestety nie odnosi 
się do kompetencji personelu w żadnym punkcie. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 
21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje pa-
liw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne do 
transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich 
usytuowanie (Dz. U. nr 243, poz. 2063) 

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

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

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 
18 września 2001 r. w sprawie warunków technicznych 
dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać 
zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przezna-
czone do magazynowania materiałów ciekłych zapal-
nych. (Dz. U. Nr 113, poz. 1211)

Powyższy przepis (podobnie jak jeszcze kilka innych 
związanych z dozorem technicznym, stanowiących kopię 
tych samych wymagań dot. ochrony katodowej), odnoszą-
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cy się do ustawy o dozorze technicznym, stanowił obecnie 
podstawę do stosowania ochrony katodowej zbiorników, 
chociaż posiada błędy merytoryczne i nie jest nowocześ-
nie sformułowany. Lobby skupione wokół Polskiej Izby Pa-
liw Płynnych zamierzają przepisy te zlikwidować poprzez 
odwołanie się do rozporządzenia w sprawie warunków 
technicznych (Dz. U. nr 243, poz. 2063). Rozporządzenie 
nie ma odwołania do Polskich Norm. Brak też wymagań 
związanych z kompetencjami personelu.

Podsumowanie
Postanowienia normy są jasne: kandydat, liczący na cer-

tyfikację swoich kwalifikacji,  powinien być kompetentny do wy-
konywania wyszczególnionych w normie zadań i powinien mieć 
wiedzę teoretyczną, aby właściwie podjąć się tych zadań, ro-
zumieć ich cele, rozpoznawać możliwe problemy przy ich wy-
konywaniu i znaczenie danych z nich wynikających. Kandydat 
po certyfikacji na odpowiedni poziom powinien być wyszkolony, 
kompetentny i upoważniony do przeprowadzania tych zadań.

Pobieżny przegląd polskich przepisów, których 
jest zaledwie kilka, pokazuje jak niewielkim nakładem moż-
na dokonać w nich zmian, których celem byłoby autentycz-
ne stworzenie warunków do szybkiego wdrożenia normy 
PN-EN 15257 i dokonania znaczącego postępu technicz-
nego oraz organizacyjnego w tej dziedzinie techniki.
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Opracowanie na podstawie referatów wygłoszonych 
przez dr inż. Wojciecha Sokólskiego w latach 2007 i 2008 
na dwóch konferencjach naukowo-technicznych

„WSPÓŁCZESNE TECHNOLOGIE OCHRONY 
PRZECIWKOROZYJNEJ” zorganizowanych przez Polskie 
Stowarzyszenie Korozyjne.

Trudno sobie wyobrazić historię i życie państwowe współ-
czesnej Polski bez Marszałka Piłsudskiego, współczesnej 
Francji bez Charlesa de Gaulle’a, współczesnego Egiptu 
bez Dżamala Abdula Nasera.

Azerbejdżan również zna taką wielką postać - człowieka, 
który zmienił życie i historię swego narodu: bez Hejdara 
Alijewa (1923-2003) nie można zrozumieć historii i państwo-
wości współczesnego Azerbejdżanu. [...]

Niniejsza książka zasługuje na uwagę jako przykład sza-
cunku dla postaci i pamięci Hejdara Alijewa, który zawsze 
uważał siebie za przyjaciela Polski i Polaków. 

           Vilayat Guliyev
           Nadzwyczajny i Pełnomocny Ambasador 
           Republiki Azerbejdżanu w Polsce 

Książkę można nabyć u wydawcy Rurociągów w cenie 25 zł, wliczając koszty przesyłki




