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Referat zawiera informacje na temat wymagań kwalifikacyjnych osób wykonujących badania, w tym 
badania nieniszczące, materiałów przeznaczonych do budowy urządzeń ciśnieniowych.  
Badania powinny być wykonywane przez kompetentne laboratorium na odpowiedzialność 
producenta, skąd wynika konieczność zatwierdzania przez producenta pisemnej procedury 
kwalifikacji i certyfikacji osób wykonujących badania.          
 
 
 

1. WSTĘP 
 
 
Jakość każdego urządzenia zależy w dużej mierze od jakości materiału zastosowanego do jego 
budowy. Jakość materiału zaś wynika z procesu jego wytwarzania i jest za nią odpowiedzialny 
producent urządzenia ciśnieniowego. Odpowiada on za zapewnienie, że zastosowany przez niego 
materiał spełnia wymagania zasadnicze określone w dyrektywie ciśnieniowej i, konsekwentnie, w 
przyjętej dokumentacji projektowej oraz wszystkich powołanych w niej normach/specyfikacjach 
technicznych. W celu spełnienia takiego wymagania producent urządzenia powinien ustanowić i 
utrzymywać odpowiedni system odbioru materiałów, który powinien określać sposób postępowania 
w zakresie trzech istotnych elementów mających wpływ na jakość wyników badania, tj. procedur 
badawczych, wyposażenia pomiarowego i badawczego, kwalifikacji osób wykonujących badania 
oraz zależności pomiędzy tymi elementami.  

W przypadku urządzeń ciśnieniowych I. kategorii zagrożenia zapewnienie w postaci 
odpowiedniego dokumentu badania może wystawić producent urządzenia, np. na podstawie 
odpowiednich badań przeprowadzonych we własnym laboratorium lub w laboratorium 
podwykonawcy. W przypadku urządzeń II, III i IV kategorii zagrożenia potwierdzenie takie 
zobowiązany jest sporządzić i wystawić producent materiału jako dokument kontroli wytworzonego 
wyrobu (blachy, odkuwki, itp.). Dokument taki wymaga potwierdzenia przez stronę trzecią chyba, że 
producent materiału posiada system zapewnienia jakości certyfikowany przez kompetentną 
(akredytowaną) jednostkę certyfikującą, poddany ocenie pod względem wytwarzanych materiałów. 
Wtedy uznaje się, że dokument kontroli wystawiony przez tego producenta materiału poświadcza 
zgodność z odpowiednimi wymaganiami.  

Szczególnym ułatwieniem dla producenta, w tym producenta materiałów, w procesie 
dowodzenia zgodności z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy PED jest stosowanie w procesie 
projektowania, wytwarzania oraz kontroli i badań norm zharmonizowanych na poziomie 
europejskim. Wykazanie zgodności z postanowieniami tych norm stanowi założenie domniemania 
zgodności, że wyrób spełnia wymagania podstawowe określone dyrektywą PED.  
 
 
 
 
 
 



 30 

2. WYMAGANIA NORM 
 

2.1. Normy materiałowe 
 
Można rozróżnić dwa typy norm zharmonizowanych z dyrektywą PED: 

− normy typu I dotyczące wyrobu (np.  urządzenia ciśnieniowego) lub materiału 
(stosowanego do budowy określonego urządzenia ciśnieniowego),  

− normy typu II dotyczące np. metod wytwarzania, terminologii, ogólnych zasad  i metod 
badań czy kryteriów akceptacji  dla określonych zastosowań. 

Normy materiałowe zharmonizowane z dyrektywą ciśnieniową, należące do typu I, określają 
warunki techniczne dostawy materiałów stosowanych do budowy urządzeń ciśnieniowych w zakresie 
wymiarów i tolerancji wymiarowych, obliczania masy, klasyfikacji i oznaczeń gatunków oraz 
wymagania, co do procesu wytwarzania, stanu dostawy, składu chemicznego, własności 
mechanicznych, a także jakości powierzchni i jakości wewnętrznej. Określają również zakres kontroli 
i badań materiałów, których dotyczą, metody badawcze oraz rodzaje dokumentów kontroli, jakie 
producent wyrobu ma obowiązek wystawić na żądanie zamawiającego. 

Zharmonizowane normy materiałowe powołują normy badań, według których powinny być 
wykonane wymagane badania. Na uwagę zasługują powołane normy badań nieniszczących, według 
których ocenia się jakość powierzchni i jakość wewnętrzną wyrobów, ponieważ zawierają one 
wymagania kwalifikacyjne dla osób wykonujących takie badania. 

Tablica 1 przedstawia wykaz kilku wybranych norm materiałowych spośród norm 
zharmonizowanych z dyrektywą PED wraz z wybranymi normami badań nieniszczących i 
wymaganiami dla osób wykonujących te badania. 
 
2.2. Normy badań 
 
Normy badań powołane w normach materiałowych nie są bezpośrednio zharmonizowane z 
dyrektywą.  
PN-EN 10160:2001 dotycząca badania ultradźwiękowego wyrobów stalowych płaskich o grubości 
równej lub większej niż 6 mm metodą echa wymaga, aby badania wykonywał „wykwalifikowany 
personel na odpowiedzialność osoby posiadającej certyfikat 3. stopnia wg EN 473”. Wyjaśnienia 
wymaga pojęcie „osoby posiadającej certyfikat 3. stopnia wg EN 473”. Pojęcie to oznacza 
oczywiście osobę posiadającą odpowiedni dla badania ultradźwiękowego blach,  ważny certyfikat 
3. stopnia, wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą – trzecią stronę – która sprawdziła i 
oceniła kwalifikacje tej osoby w metodzie ultradźwiękowej / w odpowiednim sektorze/ na poziomie 
3. stopnia. Odpowiedni sektor w tym przypadku to sektor [5] – [wyroby przerabiane plastycznie] lub 
[6] – [połączenia sektorów następujących wyrobów: odlewów (1), odkuwek (2), wyrobów spawanych 
(3), rur różnych średnic łącznie z wyrobami płaskimi do wytwarzania rur spawanych (4), wyrobów 
przerabianych plastycznie (5)].  
Co oznacza „ odpowiedzialność osoby posiadającej certyfikat 3. stopnia wg EN 473”?. 
Osoby wykonujące badania na odpowiedzialność takiej osoby powinny posiadać kwalifikacje 
spełniające kryteria kwalifikacji określone przez osobę posiadającą certyfikat 3. stopnia wg EN 473, 
ale nie muszą być certyfikowane. Ich kwalifikacje sprawdza i potwierdza osoba z 3. stopniem, która 
ponosi odpowiedzialność za wynik badania. Osoba z 3. stopniem musi mieć pewność, że badanie 
zostało odpowiednio wykonane, a wynik badania jest wiarygodny. W konsekwencji, mimo że norma 
badań nie wymaga wprost spełnienia kryteriów kwalifikacji i/lub certyfikacji wg EN 473 przez osoby 
nadzorowane, to osoba z certyfikatem 3. stopnia powinna skorzystać z kryteriów kwalifikacji oraz 
sposobów ich sprawdzenia i oceny określonych w EN 473. Wymagania dotyczące kwalifikacji takich 
osób powinny być zawarte w pisemnej procedurze kwalifikacji osób wykonujących badania, 
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zatwierdzonej przez producenta materiału bez względu na to, czy badania prowadzi laboratorium 
będące w jego strukturze organizacyjnej, czy podwykonawca.  
PN-EN 1369:2002 dotycząca badania odlewów metodą magnetyczno-proszkową oraz PN-EN 1371-
1:2002 dotycząca badania odlewów metodą penetracyjną stawiają wymaganie, aby badanie 
wykonywał personel kwalifikowany zgodnie z EN 473 lub zgodnie z równoważnym kryterium 
certyfikacji(?). W wymaganiu tym występuje sprzeczność pojęć kwalifikacji i certyfikacji:  
− Wg EN 473”certyfikacja to procedura stosowana do wykazania kwalifikacji personelu badań 

nieniszczących w metodzie, stopniu kwalifikacji i sektorze przemysłowym, prowadząca do 
wydania certyfikatu. Certyfikacja nie obejmuje upoważnienia do wykonywania badań, zaś  

− „kwalifikacja to udowodnione wyszkolenie, wiedza zawodowa, umiejętności i doświadczenie jak 
również zdatność fizyczna umożliwiająca personelowi badań nieniszczących prawidłowe 
wykonanie badania”. 

W przypadku, gdy norma badań wymaga, aby badania nieniszczące wykonywał personel 
certyfikowany wg EN 473, proces certyfikacji polegający na sprawdzeniu i ocenie kwalifikacji 
zgodnie z kryteriami oceny zawartymi w EN 473, przeprowadza niezależna, akredytowana jednostka 
certyfikująca.  

W przypadku, gdy norma wymaga, aby badania wykonywał personel kwalifikowany, ocenę 
kwalifikacji może przeprowadzić np. producent materiału, pracodawca, stosując kryteria jak w EN 
473 lub inne równoważne. Kryteria te powinny być zawarte w pisemnej procedurze kwalifikacji 
personelu producenta/zatwierdzonej przez producenta. Ponieważ w normie zapisano, że poziom 
kwalifikacji należy uzgodnić między zamawiającym i wytwórcą, sprecyzowanie tego wymagania 
pozostaje w gestii stron, zaś odpowiedzialność ponosi producent.  

PN-EN 10228-1:2002, PN-EN 10228-2:2002, PN-EN 10228-3:2002 oraz PN-EN 10228-4:2000, 
dotyczące badań nieniszczących odkuwek stalowych metodą odpowiednio magnetyczno-proszkową, 
penetracyjną i ultradźwiękową, wymagają, aby personel wykonujący te badania był kwalifikowany i 
certyfikowany zgodnie z EN 473. Oznacza to, że osoby wykonujące badania nieniszczące powinny 
posiadać odpowiednie certyfikaty kompetencji wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą 
(trzecią stronę). Odpowiedni certyfikat oznacza certyfikat stosowny do badanego wyrobu pod 
względem metody, stopnia i sektora wyrobu/sektora przemysłowego, który potwierdza, że 
pracodawca może uznać kompetencje osoby certyfikowanej w odpowiednim obszarze i wydać 
pisemne upoważnienie do wykonywania określonych czynności/badań. 

PN-EN 1370:2001 dotycząca badania chropowatości powierzchni za pomocą wzorców wzrokowo-
dotykowych nie określa wymagań kwalifikacyjnych dla osób wykonujących badanie. Jednak 
wymaga podania nazwiska i kwalifikacji  osoby wykonującej takie badanie. Oznacza to, że producent 
odpowiedzialny za jakość materiału, powinien określić wymagania kwalifikacyjne w pisemnej 
procedurze kwalifikacji i/lub certyfikacji personelu wykonującego takie badania. Wśród kryteriów 
powinno znaleźć się wymaganie dotyczące wzroku. 
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3. CERTYFIKACJA A UPOWA ŻNIANIE  
DO WYKONYWANIA BADA Ń  NIENISZCZĄCYCH 

 
 
Certyfikat  wydany przez jednostkę certyfikującą, wskazujący, że jednostka nabrała odpowiedniego 
zaufania, iż osoba jest kompetentna do wykonywania badań nieniszczących określonych w 
certyfikacie, nie upoważnia do wykonywania badań. W myśl EN 473, p.3.10, dopiero pisemne 
potwierdzenie, wydane przez pracodawcę, uznające kwalifikacje osoby, wymienione w certyfikacie, 
stanowi upoważnienie do wykonywania takich badań. EN 473, p.5.2.4 wymaga od pracodawcy 
posiadania odpowiednich danych o osobie wykonującej badania nieniszczące. Mogą to być zapisy 
dotyczące: 

� posiadanego wykształcenia, 
� odbytych szkoleń,  
� praktyki, 
� wyników badania wzroku, 
� wyników uzyskanych certyfikacji i innych sprawdzeń. 

Dotyczy to zarówno personelu zatrudnionego przez producenta na stałe jak również 
podwykonawców.  

Przed wydaniem upoważnienia pracodawca powinien ocenić specjalne informacje związane 
z pracą, umiejętności i przydatność fizyczną do wykonywania określonych zadań. Wiąże się to ze 
znajomością zagrożeń występujących podczas wykonywania badań, np. zagrożeń ze strony mediów 
niebezpiecznych, ciśnienia itp. oraz przydatności fizycznej w określonych warunkach, np. do pracy 
na wysokości. 

EN 473 w p. 5.3 podaje, że osoba certyfikowana w zakresie kompetencji określonych w 
certyfikacie może być upoważniona przez pracodawcę do wymienionych w normie czynności 
właściwych dla każdego z trzech stopni kwalifikacji. Oznacza to, że upoważnienie może obejmować 
jedną, kilka lub wszystkie czynności dla stopnia kwalifikacji wymienionego w certyfikacie. 
Pracodawca wydający upoważnienie do wykonywania badań w oparciu o certyfikat kompetencji, 
uznające wymienione w certyfikacie kwalifikacje osoby, powinien ustalić okres ważności takiego 
upoważnienia; może ono pozostawać ważne np. tylko: 

� pod warunkiem ważności certyfikacji, 
� w okresie zatrudnienia u pracodawcy, który wydał upoważnienie. 
  

 
 
 

4. LABORATORIUM BADAWCZE 
 
 
Wszelkie badania związane z procesem oceny zgodności, w tym badania materiałów, powinny być 
wykonywane na odpowiedzialność producenta bez względu na to, czy posiada on własne 
laboratorium, czy korzysta z laboratorium podwykonawcy. W każdym przypadku badania muszą być 
wykonane przez kompetentne laboratorium. 

Laboratorium badawcze uczestniczące w procesie oceny zgodności powinno utrzymywać 
swoje kompetencje techniczne, co gwarantuje uzyskanie wiarygodnych wyników. W tym celu 
laboratorium, jak wspomniano we wstępie, powinno zapewnić odpowiedniość procedur badawczych, 
wyposażenia pomiarowo-badawczego i kwalifikacji osób wykonujących badania do określonego 
zadania oraz ścisły związek pomiędzy nimi. Jest to wyrazem dbałości o jakość wyników badań 
nadzorowaną m.in. poprzez analizę źródeł niepewności i porównania międzylaboratoryjne.  
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Praktycznym jest, aby laboratorium posiadało potwierdzenie kompetencji na zgodność z 
wymaganiami EN ISO/IEC 17025. Nie oznacza to jednak, że laboratorium takie musi być 
akredytowane / uznane.  

W wytycznej 6/9 do dyrektywy PED, dotyczącej załącznika I p. 3.1.2., ustalonej przez 
ekspertów z krajów członkowskich UE, na pytanie:  
„czy dyrektywa PED wymaga akredytacji laboratorium badawczego producenta, które 
przeprowadza badania nieniszczące (NDT) lub badania niszczące (DT) urządzeń ciśnieniowych lub 
elementów przewidzianych jako elementy ciśnieniowe urządzenia ?” 
odpowiedź brzmi:  
„nie jest wymagana akredytacja laboratorium badań nieniszczących lub badań niszczących 
producenta lub laboratorium badawczego, któremu producent może zlecić przeprowadzenie badań 
nieniszczących lub niszczących.” 

Wymagania dotyczące upoważniania do wykonywania określonych zadań podczas 
wykonywania badań stawia także norma EN ISO/IEC 17025. 
 
 
 

5. PISEMNA PROCEDURA  
KWALIFIKACJI I CERTYFIKACJI OSÓB WYKONUJ ĄCYCH BADANIA 
 
 

Producent powinien opracować i/lub zatwierdzić pisemną procedurę kwalifikacji osób 
wykonujących badania bez względu na zasadę kwalifikacji i/lub certyfikacji prowadzaną czy to 
przez jednostkę certyfikującą personel czy pracodawcę. Procedura taka oznacza dokument opisujący 
zasadę, zgodnie z którą pracodawca zarządza programami szkoleń oraz sprawdzaniem i 
zatwierdzaniem/upoważnianiem personelu wykonującego badania niszczące i nieniszczące. Powinna 
ona określać odpowiedzialności personelu wykonującego badania, wymagane wykształcenie, 
dodatkowe szkolenia specjalistyczne, wymaganą praktykę czy predyspozycje fizyczne jak praca w 
hałasie, w zamkniętych pomieszczeniach, na wysokości itp., odpowiednie dla określonego badania. 
 
 
Literatura 
− 97/23/WE Dyrektywa Parlamentu i Komisji Europejskiej z dnia 29 maja 1997 r. postanowienia, której 

zostały wdrożone do polskiego prawa rozporządzeniem Ministra GPiPS z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie 
zasadniczych wymagań dla urządzeń i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. nr 99, poz. 912) z 
późniejszymi zmianami 

− EN 473:2000 (PN-EN 473:2002) - Badania nieniszczące. Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań 
nieniszczących. Zasady ogólne  

− EN ISO/IEC 17025:2000 (PN- EN ISO/IEC 17025:2001) – Ogólne wymagania dotyczące kompetencji 
laboratoriów badawczych i wzorcujących 

− Normy materiałowe i normy badań wymienione w tablicy 1. 
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Tablica 1. Zharmonizowane normy materiałowe i normy powołane. Wymagania dla personelu badań 
nieniszczących. Przykład  

Zharmonizowana norma 
materiałowa; 

nr/tytuł 

Normy powołane dotyczące 
badań nieniszczących; nr/ 

tytuł/zakres 

Wymagania dla personelu badań 
nieniszczących 

PN-EN 10028-1:2004. Wyroby 
płaskie ze stali na urządzenia 
ciśnieniowe. Część1:Wymagania 
ogólne  

PN-EN 10160:2001/ Badania ultra-
dźwiękowe wyrobów stalowych 
płaskich o grubości równej lub 
większej niż 6 mm (metoda echa)/ 
opis metody, kryteria akceptacji 

Badania wykonuje wykwalifiko-
wany personel na odpowiedzial-
ność osoby posiadającej certyfikat 
3.stopnia wg EN 473 

PN-EN 10213-1:1999. Warunki 
techniczne dostawy odlewów 
staliwnych do pracy pod ciśnieniem. 
Wymagania ogólne 

PN-EN 1369:2002 Odlewnictwo. 
Badania magnetyczno-proszkowe/ 
opis metody, kryteria akceptacji 
 
 
 
 
 
PN-EN 1370:2001 Odlewnictwo. 
Badanie chropowatości powierzchni 
za pomocą wzorców wzrokowo-
dotykowych / )/ opis metody 
 
PN-EN 1371-1:2002 Odlewnictwo. 
Badania penetracyjne. Część 1: 
Odlewy wykonane w formach 
piaskowych, kokilach i pod niskim 
ciśnieniem / opis  metody, 
klasyfikacja odlewów  

Badania powinny być wykonywane 
przez personel kwalifikowany 
zgodnie z EN 473 lub zgodnie z 
równoważnym kryterium certyfi-
kacji. Poziom kwalifikacji należy 
uzgodnić między zamawiającym i 
wytwórcą  
 
Nie określa, ale wymaga podania 
nazwiska i kwalifikacji  osoby 
wykonującej badanie  
 
 
Badania powinny być wykonywane 
przez personel kwalifikowany 
zgodnie z EN 473 lub zgodnie z 
równoważnym kryterium certy-
fikacji. Poziom kwalifikacji należy 
uzgodnić między zamawiającym i 
wytwórcą  

PN-EN 10222-1:2000 Odkuwki 
stalowe na urządzenia ciśnieniowe. 
Ogólne wymagania dotyczące 
odkuwek swobodnie kutych  

PN-EN 10228-1:2002 Badania 
nieniszczące odkuwek stalowych. 
Część 1:Badanie magnetyczno-
proszkowe/ opis metody, kryteria 
akceptacji 
 
PN-EN 10228-2:2002 Badania 
nieniszczące odkuwek stalowych. 
Część:2 Badanie penetracyjne / opis 
metody, kryteria akceptacji  
 
PN-EN 10228-3:2002 Badania nie-
niszczące odkuwek stalowych. Ba-
danie ultradźwiękowe odkuwek ze 
stali ferrytycznych lub martenzy-
tycznych. / opis metody, kryteria 
akceptacji 
 
PN-EN 10228-4:2000 Badania nie-
niszczące odkuwek stalowych. Ba-
danie ultradźwiękowe odkuwek ze 
stali nierdzewnych austenitycznych 
i austenityczno-ferrytycznych / opis 
metody, kryteria akceptacji 

Personel powinien być kwalifi-
kowany i certyfikowany zgodnie z 
EN 473  
 
 
 
Personel powinien być kwalifiko-
wany i certyfikowany zgodnie z 
EN 473  
 
 
Personel powinien być kwalifiko-
wany i certyfikowany zgodnie z 
EN 473  
 
 
 
 
Personel powinien być kwalifiko-
wany i certyfikowany zgodnie z 
EN 473 

 
 


