
 

Kurs certyfikacyjny 

 

 

Według normy EN ISO 15257 pracownicy w dziedzinie ochrony katodowej podlegają 

certyfikacji według ich zdolności fachowych w konkretnym zakresie działania. 

 

Kurs koncentruje się na Stopień 1 do 3 zdolności fachowych w dziale Konstrukcje metalowe 

ułożone w ziemi lub wodzie. 

 

Kurs występuje w postaci formy wykładowej i z pytaniami testowymi do przygotowania się 

na przyszły egzamin w certyfikowanym centrum. 

 

Normy są przeszkolone: 

 

EN 15257   Stopnie zdolności fachowej 

ISO 8044   Podstawowe terminy i definicje  

EN 12954 Ogólne zasady i ich aplikacja na rurociąg. 

EN 13509   Metody pomiarów w ochronie katodowej 

EN 13636   Ochrona katodowa pojemników metalowych  

EN 14505   Ochrona katodowa skomplikowanych konstrukcji  

EN 15112   Zewnętrzna ochrona rozpór 

EN 50162   Ochrona przed korozją wskutek prądów błądzących 

EN 15280  Ocena prawdopodobieństwa korozji wskutek prądów przemiennych  

EN 16299  Ochrona katodowa zbiorników 

EN 12501  Ochrona materiałów metalowych przed korozją 

ISO 15589-1 Ochrona katodowa systemów rurociągowych 

 

Uczestnicy kursu otrzymają: 

Płyta DVD z dwoma podręcznikami, prezentacją wykładów i nagraniem wideo. 

Certyfikat ukończenia kursu. 

 

Kurs odbędzie się poprzez akredytowany ośrodek zawodowej edukacji gazu 

(Zaświadczenie nr 02/2017). 

 

Program: 

 

Poniedziałek Teoria elektrochemii i ochrony katodowej 

Wtorek  Teoria elektrochemii i ochrony katodowej  

Środa  Metody pomiarowe, pomiary terenowe 

Czwartek  Powtarzanie na pytaniach testowych 

 

 

 

 

 
Program może ulec zmianie. 

 



Wskazówki organizacyjne

Miejsce imprezy: Cha upki

Zakwaterowanie: Noclegi zapewnione w hotelu Hotel-Restauracja Zamek v Cha upkach,47-
460 Cha upki , ul.Bogumi ska 30 www.hotel-zamek.pl , w izbach z azienk ,
WC oraz telewizorem.

Wy ywienie:  Zapewnione w restauracji hotelowej.

Zarezerwowanie noclegu, povinno zakre li  v zg oszeniu.

Pokrycie kosztów: Op at  uczestnictwa w wysoko ci obliczonej w zg oszeniu wed ug liczby
zg oszonych uczestników nale y ui ci  na rachunek organizatora:

CZ5120100000002900112058 op ata v CZK
CZ1120100000002100112068 op ata v EUR

u Fio banka, a.s., R symbol zmienny wed ug zg oszenia. Symbol zmienny musi odró nia
poszczególnych uczestników z ró nych zak adów jednego przedsi biorstwa, mo e by  regon.

Nazwa rachunku organizatora:
ATEKO, s.r.o.

emyslovc  29
709 00 Ostrava – Mar. Hory

Ka dy uczestnik przedstawi przy prezentacji udokumentowany dowód wp aty. Dowodem
mo e by  kopia przekazu bankowego, lub odcinek przekazu pocztowego. Uczestnicy
otrzymaj  dowód kasowy po sko czeniu kursu. Odwo anie udzia u zg oszonego uczestnika 7
dni przed dat  kursu podlega op acie za skasowanie w wysoko ci 500,- K . Uczestnikom,
którzy odwo aj  udzia  pó niej, zwrot op aty uczestnictwa nie przys uguje.

Charakter : Egzamin jest dla uczestnika powszechnie dost pny.

Organizator:
ATEKO, s.r.o.

emyslovc  29
709 00 Ostrava - Mar.Hory
Tel./Fax. : +420 596 625 171
E - mail : ateko@ mybox.cz

O : 47974745 DI  : CZ47974745




