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Reguły etyczne dla personelu NDT  

 

Z05 do do MS-0011841 Organizacja certyfikacji NDT ,         wersja 2 / 08.04.2016 

 Osoby ubiegające się i posiadające certyfikat Jednostki Certyfikującej Osoby 
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. w programie certyfikacji personelu badań nieniszczących powinny 
przyjąć do stosowania następujące reguły etyczne: 
 
Uczciwo ść 
 
Wykonywanie badań nieniszczących powinno odbywać się zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, 
w sposób uczciwy i kompetentny. Należy podejmować się tylko i wyłącznie takich zadań 
badawczych lub nadzoru nad badaniami które są zgodne z zakresem posiadanych uprawnień NDT 
opisanym w imiennym certyfikacie kompetencji oraz ustalonym przez pracodawcę zakresem 
obowiązków. Należy wykonywać badania nieniszczące zgodnie z obowiązującymi normami lub/i 
wdrożonymi procedurami. Personel certyfikowany powinien starać się być na bieżąco z obecnym 
stanem norm, metod i technik badawczych oraz utrzymywać swoją wiedzę i kwalifikacje 
na odpowiednim poziomie technicznym. 
 
Dobro publiczne 
 
Personel wykonujący badania nieniszczące powinien przestrzegać obowiązujących w miejscu 
wykonywania badań przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska 
naturalnego. W przypadku zaobserwowania naruszenia przepisów prawnych, norm, procedur 
związanych z wykonywaniem badań nieniszczących personel certyfikowany powinien niezwłocznie 
powiadomić o tym pracodawcę. W przypadku zaobserwowania braku podjęcia działań 
korygujących przez pracodawcę, personel certyfikowany powinien zgłosić taką sytuację 
do jednostki certyfikującej. 
 
Bezstronno ść, poufno ść 
 
Wykonywanie badań i ocena wyników powinna być prowadzona bez jakichkolwiek nacisków, w tym 
finansowych, społecznych lub politycznych. Ustalenie wyników badania, zatwierdzenie i podpisanie 
dokumentacji z badań powinno odbywać się w sposób bezstronny, zgodnie z posiadanymi 
kwalifikacjami i kompetencjami opisanymi w certyfikacie imiennym oraz ustalonym przez 
pracodawcę zakresem obowiązków. W przypadku zaobserwowania stosowania nacisku 
naruszającego bezstronność, personel powinien poinformować o takiej sytuacji jednostkę 
certyfikującą. W przypadku zaobserwowania potencjalnego ryzyka konfliktu interesów na linii 
pracodawca lub klient, personel nie powinien podejmować się badań nieniszczących i 
poinformować o takiej sytuacji odpowiednią stronę. Personel wykonujący badania powinien 
stosować poufność w przekazywaniu wyników. Powinien stosować się do ustaleń i przepisów 
obowiązujących w tym zakresie w miejscu wykonywania badań. 
 
 W przypadku stwierdzenia przez jednostkę certyfikującą naruszenia powyższych reguł 
etycznych oraz wykorzystania certyfikatu w sposób łamiący powyższe zasady i narażających na 
utratę wiarygodności przeprowadzonej certyfikacji jednostka może wstrzymać, ograniczyć lub 
cofnąć certyfikację. 
 
 Niniejszym potwierdzam zaznajomienie się i zrozumienie powyższych reguł etycznych 
oraz przyjmuję je do stosowania. 
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