
POLSKIE STOWARZYSZENIE KOROZYJNE 
 

Polskie  Stowarzyszenie Korozyjne  (PSK), utworzone w 1989  r.,  jest organizacją  zrzeszającą 
instytucje i członków indywidualnych, zajmujących się szeroko pojętą ochroną przed korozją, 
od badań  i  projektowania poprzez produkcję wyrobów  antykorozyjnych  aż do  stosowania 
różnorodnych metod ochrony.  
 
Celem  działania  Stowarzyszenia  jest  tworzenie  warunków  sprzyjających  postępowi 
technicznemu i ekonomicznemu w zakresie ochrony przed korozją, integracja środowiska 
korozjonistów, reprezentacja jego interesów na zewnątrz, wspólne rozwiązywanie istotnych 
problemów zawodowych.  
 
PSK  jest  członkiem  Europejskiej  Federacji  Korozyjnej  (EFC)  a  od  2009  r.  także  Członkiem 
Generalnym  Światowej  Organizacji  Korozji  (WCO),  dzięki  czemu  należy  do  światowej 
społeczności zajmującej się problematyką korozji i jej wpływem na problemy cywilizacyjne. 
 
Podstawowa działalność PSK obejmuje: 
• upowszechnianie nowych materiałów  i technologii zabezpieczeń antykorozyjnych poprzez 
organizację  i  czynny  udział  w  konferencjach  naukowo‐technicznych  oraz  wystawach 
tematycznych; 
• wpływanie na rozwój postępu techniczno‐organizacyjnego w zakresie stosowanych metod i 
technik  ochrony  przed  korozją  poprzez  działalność  popularyzatorską,  wydawniczą, 
opiniodawczą; 
• doskonalenie zawodowe pracowników i organizowanie przepływu wiedzy w zakresie 
stosowania i wdraŜania nowych metod ochrony przed korozją poprzez szkolenia, certyfikację 
personelu, wymianę międzynarodową itp.; 
• aktywne uczestnictwo w tworzeniu aktów prawnych i norm związanych z ochroną 
przed korozją; 
• organizację i patronat nad konferencjami krajowymi i międzynarodowymi organizowanymi 
w Polsce; 
•  opracowywanie  procedur  i  wzorów  dokumentów  związanych  z  zabezpieczeniem  przed 
korozją; 
• integrację wszystkich dziedzin związanych z ochroną przed korozją (zabezpieczanie 
stali, betonu, drewna). 
 
W PSK działają Grupy Robocze, powoływane do wykonania określonych zadań. 
Obecnie istnieje 5 takich grup: 
• ds. Normalizacji; 
• ds. Procedur PSK; 
• ds. Ekspertów PSK; 
• ds. Kolejnictwa; 
• ds. Wojskowości. 
 
W ramach PSK działa również Komitet Naukowy, którego celem jest doradztwo w sprawach 
nauki, udzielanie pomocy w projektach europejskich, recenzowanie publikacji, referatów itp. 
PSK  w  miarę  możliwości  uczestniczy  w  opracowywaniu  aktów  wykonawczych  do  ustaw 
związanych  z  ochroną  antykorozyjną.  Jednym  z  ważniejszy  zadań  zrealizowanych  w  tym 



zakresie  było  wprowadzenie  zmian  w  krajowych  rozporządzeniach:  w  sprawie 
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  czyszczeniu  powierzchni, malowaniu  natryskowym  i 
natryskiwaniu  cieplnym  oraz w  dotyczących  zabezpieczenia wewnętrznych  i  zewnętrznych 
powierzchni zbiorników podziemnych i naziemnych. 
 
PSK  organizuje  coroczną  Konferencję  Naukowo‐Techniczną  „Współczesne  Technologie 
Ochrony  Przeciwkorozyjnej”  (w  2010  roku  odbędzie  się  ona  w  dniach  21‐23  kwietnia  w 
ośrodku Magellan  koło  Piotrkowa  Trybunalskiego).  Organizacja  corocznych  konferencji  o 
szerokiej  tematyce  antykorozyjnej  stanowi,  obok  organizacji  seminariów,  wkład  PSK  w 
integrację  środowiska  korozyjnego,  ponieważ  biorą w  niej  udział  różne  grupy  zawodowe 
związane  z  ochroną  przed  korozją  –  producenci  wyrobów  lakierowych,  wykonawcy  prac 
antykorozyjnych, inwestorzy, projektanci zabezpieczeń antykorozyjnych, osoby zajmujące się 
badaniami powłok. W czasie konferencji prezentowane są nie tylko najnowsze rozwiązania w 
zakresie  ochrony  przed  korozją,  ale  również  odbywa  się  dyskusja  nad  konkretnymi 
problemami  korozyjnymi  i wymiana  doświadczeń w  zakresie  różnych metod  zabezpieczeń 
antykorozyjnych  w  czasie  obrad  okrągłego  stołu.  Co  roku  na  konferencji  odbywa  się 
ceremonia wręczenia odznak „Wielkiego Korozjonisty”  i dyplomów „Virtutti Anticorrosioni” 
osobom  i  firmom  szczególnie  zaangażowanym w prace PSK. Działalność PSK obejmuje nie 
tylko  organizację  swojej  corocznej  konferencji,  poświęconej  współczesnym  technologiom 
antykorozyjnym,  ale  również  współuczestniczenie  w  organizacji  seminariów  i  konferencji 
organizowanych  przez  inne  instytucje.  PSK  przyznaje  co  roku  nagrody  za  najlepsze 
dyplomowe  prace  inżynierskie  i  magisterskie  z  dziedziny  ochrony  przed  korozją,  ze 
szczególnym  uwzględnieniem  prac  o  charakterze  praktycznym,  wykonywanych  we 
współpracy  z  przemysłem.  Wybierani  co  trzy  lata  członkowie  Kapituły,  w  skład  której 
wchodzą  przedstawiciele  nauki,  przemysłu  i  Zarządu  PSK,  przyznając  nagrody  biorą  pod 
uwagę oryginalność opracowania, przydatność w praktyce i możliwość wdrożenia. 
 
Na  stronie  internetowej  PSK, www.psk.org.pl,  regularnie  pojawiają  się  uaktualnione  spisy 
norm,  nowości  literaturowe,  informacje  o  imprezach  korozyjnych  i  bieżącej  działalności 
Stowarzyszenia. Członkowie PSK mogą zamieszczać na stronie  informacje o swoich firmach, 
bezpłatne  ogłoszenia  oraz  dyskutować  na  forum.  PSK  to  organizacja,  której  członkowie 
aktywnie włączają się w prace zmierzające do poprawy stanu zabezpieczeń antykorozyjnych 
w Polsce i nadają „kształt” każdej konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie. 
 


