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RECERTYFIKACJA
A ODNOWIENIE

CERTYFIAKTU NDT



Odnowienie jest przedłużeniem
ważności certyfikatu. 

Wykonuje się je 5 lat po zdaniu
egzaminu certyfikacyjnego nadającego
uprawnienia do wykonywania badań
NDT oraz 5 lat po egzaminie
recertyfikacyjnym wznawiającym
ważność certyfikatu.

Odnowienie



Recertyfikacja to ponowne zdanie
egzaminu potwierdzającego wciąż
posiadane kompetencje 
do wykonywania badań NDT. 

Wykonuje się 10 lat 
po certyfikacji lub egzaminie
recertyfikacyjnym.

Recertyfikacja



Certyfikacja 

Odnowienie

Recertyfikacja

Recertyfikacja a odnowienie

5 lat

5 lat



Recertyfikacja to procedura
przedłużenia ważności certyfikatu 
przez zdany egzamin lub w inny sposób
satysfakcjonujący jednostkę
certyfikującą, spełniający opublikowane
kryteria recertyfikacji.

Czym jest recertyfikacja? 



Udokumentowanie ciągłości pracy, bez
istotnych przerw, w metodzie oraz sektorze,
w którym wnioskuje się o recertyfikację

Uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu
praktycznego, który wykazuje ciągłość
kompetencji do prowadzenia działań 

1 i 2 Stopień:

       w zakresie określonym w certyfikacie

Jakie są warunki uzyskania
recertyfikacji? 1



Pozytywny wynik egzaminu, który obejmuje 20 pytań

Spełnienie wymagań systemu uzyskiwania punktów 

3 Stopień 

      na temat stosowania metody badania w określonych
      sektorach, co dowodzi zrozumienia aktualnych technik
      NDT, norm, kodeksów lub specyfikacji oraz
      zastosowanych technologii oraz 5 pytań z zakresu
      wymagań systemu certyfikacji

       wg Załącznika C do PN-EN ISO 9712, uzyskanie min. 70
       punktów przez 5 lat za działalność taką jak, np.
       publikacja prac badawczych w zakresie NDT,
       przewodniczenie komitetom normalizacyjnym,
       działalność badawcza w zakresie NDT itp.

Jakie są warunki uzyskania
recertyfikacji? 2



Procedura przedłużenia ważności
certyfikatu bez egzaminu, w dowolnym
czasie do pięciu lat od zdania egzaminu
początkowego, uzupełniającego 
lub recertyfikacyjnego.

Czym jest odnowienie?



Warunki uzyskania odnowienia zależą 
od jednostki, w której uzyskało się certyfikację. 

Czasami wystarczy jedynie złożenie wniosku.
Niektóre jednostki natomiast proszą 
o przekazanie przykładowych raportów 
z wykonywanych badań, np. jeden raport 
za każdy rok posiadania certyfikatu – łącznie 
w takim wypadku należy przedstawić 5 raportów
z wykonanych badań. 

Jakie są warunki uzyskania
odnowienia?



Każdy z etapów jest ważny 5 lat

To oznacza, że przystępując 

Po 5 latach należy złożyć odpowiednie
dokumenty celem odnowienia uprawnień

Po 5 latach od odnowienia (i 10 latach 

       do certyfikacji uzyskujemy uprawnienia 
       na 5 lat

       od certyfikacji) należy zdać egzamin
       recertyfikujący

Ile ważna jest certyfikacja,
odnowienie oraz recertyfikacja?



Odnowienie musi zostać wykonane 
w tej samej jednostce, w której
uzyskaliśmy certyfikację. Natomiast
recertyfikacja może zostać wykonana 
w innej jednostce niż ta, w której
uzyskaliśmy certyfikację i odnowienie.

Czy certyfikacja, odnowienie i recertyfikacja
muszą być wykonywane w tej samej

jednostce?



Certyfikacja – rok 2010
Odnowienie – rok 2015
Recertyfikacja – rok 2020
Odnowienie – rok 2025
Recertyfikacja – rok 2030

Przykładowy harmonogram wykonywania
odnowienia i recertyfikacji



O czym jeszcze
chcielibyście się

dowiedzieć?
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NIENISZCZĄCYCH
Poznaj nasz nowy projekt

szkoleniowy


