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1. Wstęp
Podstawowym warunkiem wytwarzania wyrobów spawanych jest dysponowanie personelem
spawalniczym o wysokich i potwierdzonych kwalifikacjach.
Zagadnieniami przygotowania personelu spawalniczego o kwalifikacjach uznawanych
w świecie zajmuje się Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa (IIW) i Europejska Federacja
Spawalnicza (EWF).
Pierwszy system zharmonizowanego szkolenia, kwalifikowania i certyfikowania personelu
spawalniczego został opracowany przez organizacje wchodzące w skład EWF.
Odpowiedzialne za wdrożenie tego systemu, w poszczególnych krajach, są Autoryzowane
Organizacje Krajowe (ANB), które mają prawo wydawania jednolitych dyplomów uznawanych przez wszystkie kraje zrzeszone w IIW/EWF.
W Polsce, od 1996r., jako pełnoprawna Autoryzowana Organizacja Krajowa, działa Instytut
Spawalnictwa w Gliwicach.
W 1997 roku, w wyniku porozumienia pomiędzy EWF i IIW, ANB z krajów europejskich
uzyskały status międzynarodowy i tym samym Instytut Spawalnictwa został międzynarodową
Autoryzowaną Organizacją Krajową.
W 1999 roku na kongresie IIW podjęto decyzję o zintegrowaniu obydwu systemów szkolenia
prezentowanych przez EWF i IIW. Wynikiem tej integracji było powstanie wspólnej Międzynarodowej Rady ds. Autoryzacji (IAB), która wzorując się na dokumentach EWF przygotowała i wydała wytyczne dotyczące systemu szkolenia, egzaminowania i kwalifikowania personelu spawalniczego na różnych poziomach.
Obecnie Instytut Spawalnictwa ma prawo do kwalifikowania personelu spawalniczego
oraz do wydawania międzynarodowych dyplomów na poziomach: Międzynarodowy/Europejski Inżynier Spawalnik, Międzynarodowy Inspektor Spawalniczy, Międzynarodowy/Europejski Technolog Spawalnik, Międzynarodowy/Europejski Mistrz Spawalnik,
Międzynarodowy/Europejski Instruktor Spawalniczy, Międzynarodowy Spawacz i Europejski
Spawacz/Zgrzewacz Tworzyw Sztucznych oraz dokumenty kwalifikacyjne po Kursach Specjalnych EWF.
Od 1998 roku Instytut Spawalnictwa posiadał akredytację Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji, a od 2001 roku posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji do certyfikowania
personelu spawalniczego.
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2. Przedmiot wytycznych
Wytyczne określają zasady postępowania przy zatwierdzaniu ośrodków szkoleniowych
i kursów Międzynarodowego Spawacza – IW, prowadzonych w ramach edukacji szkolnej.

Wytyczne dotyczą ośrodków szkoleniowych, które ubiegają się o uzyskanie zatwierdzenia
Ośrodka Certyfikacji Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, zwanego dalej Ośrodkiem, do
szkolenia ww. personelu spawalniczego
3. Dokumenty związane
a) IAB-001 „Zasady wprowadzania Wytycznych IIW odnośnie szkolenia, egzaminowania i kwalifikowania personelu spawalniczego",
b) EWF 416 „Zasady wprowadzania Wytycznych EWF odnośnie szkolenia, egzaminowania, kwalifikowania i certyfikowania personelu spawalniczego”,
c) IAB-089-2003/EWF-451 –467 –480 -481 „International Welder - Minimum Requirements for Education, Training, Examination and Qualification”,
d) W –05/ IS – 63, 64, 65, 66: “Międzynarodowy Spawacz. Program szkolenia oraz zasady egzaminowania i kwalifikowania” - Wytyczne Ośrodka Certyfikacji Instytutu
Spawalnictwa,
e) PN-EN 287-1 „Egzamin kwalifikacyjny spawaczy. Spawanie. Część 1: Stale.”.,
f) PN-EN ISO 9606-2 „Egzamin kwalifikacyjny spawaczy. Spawanie. Część 2: Aluminium i jego stopy.”
Ww. dokumenty są ich ostatnimi i aktualnymi wydaniami.
4. Zatwierdzanie ośrodków szkoleniowych i kursów
Zasady ogólne
Ośrodki szkoleniowe zobowiązane są:
a) posiadać doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń
personelu spawalniczego na poziomach, które będą podlegały zatwierdzeniu;
b) podpisać porozumienie z Instytutem Spawalnictwa dotyczące zakresu prowadzonych
szkoleń,
c) dostarczyć wniosek o zatwierdzenie ośrodka zawierający informacje o jego zarządzaniu,
funkcjonowaniu oraz podziale obowiązków i zakresach odpowiedzialności,
d) dostarczyć wniosek o zatwierdzenie kursu dla danego poziomu personelu i na kolejne jego
realizacje,
e) pracować pod nadzorem Ośrodka - ANB;
f) przeprowadzać okresowe kontrole funkcjonowania ośrodka;
g) mieć niezbędne środki do przeprowadzania szkolenia oraz zapewnić
właściwe nadzorowanie urządzeń (skalowanie i kontrolę).
Zasady zatwierdzania ośrodka szkoleniowego
Podstawowym warunkiem ubiegania się przez ośrodek szkoleniowy, będący niepubliczną
placówką oświatową, o zatwierdzenie przez Ośrodek jest uzyskanie wpisu do ewidencji prowadzonej przez kuratora oświaty właściwego dla siedziby ośrodka.
Warunek ten nie dotyczy publicznych placówek oświatowych.
Ośrodek szkoleniowy ubiegający się o zatwierdzenie zezwalające na prowadzenie kursów
zobowiązany jest do podpisania z Instytutem Spawalnictwa porozumienia o współpracy
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w zakresie wnioskowanego szkolenia.
Po podpisaniu porozumienia, Ośrodek przekazuje ośrodkowi szkoleniowemu właściwy program szkolenia, którego porozumienie dotyczy.
Ośrodek szkoleniowy ubiegający się o zatwierdzenie zezwalające na prowadzenie kursów
składa w Ośrodku wniosek (zał. l) zawierający najistotniejsze informacje o jego funkcjonowaniu oraz podziale obowiązków i odpowiedzialności. Wniosek ten jest oceniany przez
Ośrodek pod względem merytorycznym i pod względem kompletności.
Po pozytywnej ocenie wniosku przeprowadzany jest audit ośrodka szkoleniowego. Audit
przeprowadza dwuosobowy Zespół Auditorów Ośrodka w oparciu o przygotowaną listę pytań. Warunkiem koniecznym jest, aby członkowie Zespołu Auditorów byli niezależni od auditowanej jednostki.
Z przeprowadzonego auditu sporządzany jest protokół, który stanowi podstawę do podjęcia
decyzji przez Ośrodek o dopuszczeniu lub o niedopuszczeniu ośrodka do prowadzenia szkoleń.
Zasady zgłaszania i zatwierdzania kursów
Każdy kurs danego poziomu, który ma być organizowany po raz pierwszy przez zatwierdzony ośrodek szkoleniowy musi być oddzielnie zgłoszony i zatwierdzony przez Ośrodek.
Zatwierdzenie kursu ważne jest tylko na dany poziom kursu i kolejne jego realizacje, pod
warunkiem, że nie zostały wprowadzone w nim żadne zmiany merytoryczne i organizacyjne
mogące wpłynąć na jego poziom. Wprowadzenie zmian do wcześniej zatwierdzonego kursu
wymaga ponownego jego zatwierdzenia przez Ośrodek.
W celu zatwierdzenia kursu ośrodek szkoleniowy składa w Ośrodku wniosek o jego zatwierdzenie (zał. 2). Wniosek jest oceniany przez Ośrodek pod względem merytorycznym i pod
względem kompletności. Po pozytywnej ocenie wniosku kurs zostaje wstępnie zatwierdzony.
Dla pierwszego kursu dla danego poziomu zostaje przeprowadzony audit. Jeżeli zatwierdzenie kursu przebiega po wcześniej przeprowadzonym audicie ośrodka szkoleniowego, to audit
kursu przeprowadzany jest tylko przez jednego Auditora Ośrodka.
W przypadku, gdy audit kursu przebiega w tym samym czasie, co audit ośrodka szkoleniowego, przeprowadzenie dodatkowego auditu kursu nie jest wymagane.
Celem auditu kursu jest sprawdzenie zgodności realizowanego na kursie programu nauczania
z odpowiednimi wytycznymi (pkt.3), jak również sprawdzenie zgodności informacji zamieszczonych we wniosku o przeprowadzenie kursu.
W przypadku stwierdzenia niezgodności następuje wstrzymanie zezwolenia na prowadzenie
kursu do czasu wprowadzenia działań korygujących. Decyzja o utrzymaniu lub wstrzymaniu
zezwolenia podejmowana jest bezpośrednio po audicie przez Zespół Auditorów lub Auditora,
który posiada uprawnienia Ośrodka.
Zgoda na kontynuację kursu wcześniej wstrzymanego jest udzielana po ponownym
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audicie kursu.
Absolwentom kursu, na który cofnięto zezwolenie nie zostaną wydane dyplomy Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa i Europejskiej Federacji Spawalniczej.
Ośrodek szkoleniowy przeprowadzający bez zmian kolejny kurs danego rodzaju składa do
Ośrodka, przed rozpoczęciem kursu, wniosek informujący (zał. 2) tylko o jego organizowaniu. Kurs taki nie podlega ponownemu auditowi.
Zatwierdzony ośrodek szkoleniowy (ATB) musi poinformować wszystkich uczestników kursów IIW/EWF o możliwości poniesienia konsekwencji finansowych i formalnych w przypadku podania błędnych danych osobistych, które wykorzystane będą przy w czasie trwania kursu i przy wydawaniu dyplomów IIW/EWF.

Certyfikat Zatwierdzenia ośrodka szkoleniowego
Certyfikat Zatwierdzenia wraz z Zakresem Zatwierdzenia wydawany jest ośrodkowi
szkoleniowemu, w którym warunki szkolenia i którego kursy odpowiadają wymaganiom zawartym w dokumentach przedstawionych w punkcie 3 niniejszych Wytycznych.
Certyfikat Zatwierdzenia i Zakres Zatwierdzenia zezwalające na prowadzenie działalności
szkoleniowej wydawane są ośrodkom szkoleniowym tylko po zakończonych pozytywnym
wynikiem auditach ośrodka i kursu.
Ośrodek szkoleniowy uzyskuje status Zatwierdzonego Ośrodka Szkoleniowego (Approved
Training Body – ATB) Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa (IIW) i/ lub Europejskiej Federacji Spawalniczej (EWF).
Certyfikat wydany przez Ośrodek jest potwierdzeniem, że zatwierdzony ośrodek szkoleniowy
ma programy kursów, wyposażenie techniczne i personel zapewniający realizację na odpowiednim poziomie kursów wymienionych w Zakresie Zatwierdzenia.
Certyfikat Zatwierdzenia wydawany jest na 5 lat.
Zatwierdzony Ośrodek Szkoleniowy może wnioskować, przed upływem okresu ważności
zatwierdzenia, o jego wznowienie na następne pięć lat.
Minimalne warunki wstępne przyjęcia kandydatów na kursy
Kandydaci przystępujący do kursu kończącego się egzaminem uprawniającym do uzyskania
dyplomu IIW/EWF muszą spełniać minimalne warunki wstępne przyjęcia na kurs, które zostały zatwierdzone przez Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa i/lub Europejską Federacją
Spawalniczą. Na szkolenie mogą zostać przyjęci kandydaci, którzy:
- są uczniami technicznej szkoły ponadgimnazjalnej oraz w trakcie nauki zapoznali się
z obróbką metali,
- posiadają zdolność do wykonywania zawodu spawacza potwierdzoną świadectwem
lekarskim,
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-

W dniu egzaminu mają ukończony 18 rok życia

Ośrodek szkoleniowy jest zobowiązany do sprawdzenia i dopuszczenia do szkolenia tylko
kandydatów spełniających warunki wstępne.
Przyjęcie na kurs kandydatów niespełniających warunków wstępnych spowoduje, że osoby te
nie będą dopuszczone do egzaminu i nie uzyskają dyplomów IIW/EWF.
5. Standardowe wymagania dla ośrodków szkoleniowych
Programy szkolenia
Szkolenie personelu spawalniczego powinno odbywać się według aktualnych programów
szkolenia oraz zasad egzaminowania i kwalifikowania zawartych w wytycznych zamieszczonych w punkcie 3.
Przez jednostkę szkoleniową (j.s.) należy rozumieć zajęcia szkolenia teoretycznego i praktycznego trwające minimum 50 minut.
Dopuszcza się również szkolenie według rozszerzonych programów, opracowanych przez
zatwierdzony ośrodek szkoleniowy, w stosunku do programów wymienionych w punkcie 3.
Programy te muszą jednak być zatwierdzone przez Ośrodek.
W trakcie auditu ośrodek szkoleniowy powinien wykazać, że realizowane przez niego programy kursów spełniają minimalne wymagania aktualnych programów szkolenia Ośrodka,
IIW i/lub EWF.
W sprawach spornych i niejasnych mają zastosowanie oryginalne wytyczne IIW/EWF wydane w języku angielskim.
Harmonogramy kursów i dzienniki zajęć
Zatwierdzony ośrodek szkoleniowy jest zobowiązany do prowadzenia dziennika zajęć dla
każdego kursu.
Materiały do szkolenia teoretycznego
Każdy kursant powinien otrzymać kompletne i zaktualizowane materiały szkoleniowe do
każdego przedmiotu nauczania. Materiały muszą być zgodne merytorycznie z materiałami
wykładowców. Materiały dla wykładowców muszą być tak przygotowane, aby zapewniły
merytoryczną jednolitość kursów w przypadku zmiany wykładowców.
Ośrodek szkoleniowy może opracować materiały szkoleniowe we własnym zakresie lub, po
uzgodnieniu warunków, może skorzystać z materiałów opracowanych przez Instytut Spawalnictwa.
Materiały uzupełniające do szkolenia teoretycznego
Ośrodek szkoleniowy musi zapewnić dostęp do biblioteki zawierającej podstawowe materiały
informacyjne, które powinny być dostępne dla kursantów. Biblioteka powinna zawierać również wyczerpujący zbiór norm związanych z nauczanymi przedmiotami.
Próbki szkoleniowe
Próbki stosowane do szkolenia teoretycznego powinny być w ilości zapewniającej realizację
całego programu szkoleniowego.
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Pomoce naukowe
Wykładowcy powinni być wyposażeni w dobrej jakości pomoce naukowe w postaci prezentacji multimedialnych, przeźroczy, folii, zapisów komputerowych itp. oraz sprawny sprzęt do
ich prezentacji.
Kwalifikacje personelu szkolącego
Kierownictwo szkolenia
Kierownikiem kursu powinna być osoba posiadająca dyplom IIW lub EWF lub osoba mająca, co najmniej 3 letni staż pracy związany ze spawalnictwem.
Kierownik ośrodka i kierownik kursu odpowiadają za prowadzenie szkoleń zgodnie z wymaganiami niniejszych Wytycznych.
Wykładowcy
Wykładowcami szkolenia teoretycznego na kursach IW muszą być inżynierowie, technicy,
mistrzowie i instruktorzy spawalnicy, względnie osoby posiadające wykształcenie innej
specjalności, ale posiadające odpowiednią wiedzę i praktykę spawalniczą.
Wykładowcy powinni posiadać:
• zdolność nauczania, polegającą na umiejętności prowadzenia wykładów oraz umiejętności nawiązywania kontaktu z kursantami,
• ukończony kurs pedagogiczny,
• kompetencje w nauczanym przedmiocie,
• aktualną wiedzę i praktykę przemysłową w dziedzinie objętej nauczanym
przedmiotem,
• umiejętności wykorzystywania w wykładach przykładów z przemysłowej praktyki
spawalniczej.
Instruktorzy szkolenia praktycznego
Instruktorzy powinni posiadać:
• umiejętność przekazywania wiedzy praktycznej i teoretycznej,
• kwalifikacje Międzynarodowego/ Europejskiego Instruktora
Spawalniczego (I/EWP) i ważne świadectwo spawacza wg normy
PN-EN 287-1 lub PN-EN ISO 9606-2 w pozycji spawania H-L045 ssnb
w metodzie spawania, w której prowadzi szkolenie,
• doświadczenie przemysłowe,
• ukończony kurs pedagogiczny,
Jeden instruktor szkolenia praktycznego może prowadzić szkolenie odbywające się na
maksimum 12 jednoosobowych stanowiskach szkoleniowych.
Personel administracyjny
Ośrodek szkoleniowy powinien zatrudniać personel administracyjny, zapewniający prawidłowy przebieg kursów.
Ośrodek szkoleniowy powinien posiadać dokumentację zatrudnianych przez siebie i współpracujących z nim osób, która powinna zawierać informacje o ich aktualnych kwalifikacjach,
o zakresie ich obowiązków, odpowiedzialności i poufności.
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Baza szkoleniowa ośrodków szkoleniowych
Ośrodek szkoleniowy ubiegający się o zatwierdzenie przez Ośrodek do szkolenia personelu
spawalniczego powinien posiadać lub mieć możliwość korzystania, w zależności od wnioskowanego zakresu szkolenia, własną bazę szkoleniową, obejmującą właściwe z następujących pomieszczeń:
• sale wykładowe,
• warsztat szkolenia praktycznego,
• warsztat przygotowania próbek do spawania i badań,
• pomieszczenie dla wykładowców,
• pomieszczenie dla instruktorów,
• pomieszczenie dla kursantów,
• szatnie i sanitariaty,
• magazyn.
Sala wykładowa
Do prowadzenia zajęć teoretycznych powinna być do dyspozycji odrębna sala wykładowa.
Liczba miejsc na sali wykładowej powinna odpowiadać liczba szkolących się osób.
Sale wykładowe powinny być czyste, dobrze oświetlone, wygodne, z dobrą wentylacją oraz
powinny być wyposażone w krzesła, stoły dla kursantów i sprawny sprzęt audiowizualny.
Warsztat szkolenia praktycznego spawaczy
Warsztat szkolenia praktycznego powinien być czysty, wygodny, dobrze oświetlony i wyposażony w dobrą wentylację.
W trakcie zajęć praktycznych każdy uczestnik kursu powinien posiadać oddzielne stanowisko
i materiały do spawania.
Zaleca się, aby warsztaty szkolenia praktycznego były usytuowane na parterze. Wysokość
warsztatu szkolenia praktycznego powinna wynosić, co najmniej 3,75m.
W ośrodku, który dysponuje uniwersalnymi stanowiskami szkoleniowymi, można na jednym
stanowisku łączyć naukę spawania następującymi metodami:
MAG/MIG + TIG (135/131 + 141)
Elektrodami otulonymi + MAG/MIG (111+135/131)
Gazową + TIG (311+141)
Elektrodami otulonymi + TIG (111+141)
Stanowisko spawalnicze powinno być tak przygotowane, aby zapewniło bezpieczeństwo osobom szkolonym oraz dawało możliwość nadzoru przez instruktorów. Stanowiska do spawania
metodami TIG, MIG/MAG i elektrodami otulonymi powinny mieć, co najmniej 4 m2 powierzchni. Na stanowiskach spawalniczych powinien znajdować się stół spawalniczy o wymiarach, co najmniej 500 x 500 mm z uchwytami umożliwiającymi mocowanie złączy próbnych do spawania w pozycjach przymusowych (pionowej, naściennej, pułapowej i okapowej).
Stanowiska do spawania metodami TIG, MAG/MIG i elektrodami otulonymi powinny być
osłonięte ściankami i parawanami zabezpieczającymi otoczenie przed skutkami promieniowania świetlnego i cieplnego oraz odpryskami spawalniczymi. Ścianki lub parawany powinny
być wykonane z materiału niepalnego lub pokryte materiałem niepalnym, ich wysokość po7
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winna wynosić, co najmniej 2 metry.
Stanowiska do spawania gazowego nie wymagają osłaniania.
Warsztaty szkolenia praktycznego powinny mieć skuteczną wentylację ogólną, a stanowiska
do spawania elektrodami otulonymi, metodami MAG/MIG i TIG dodatkowo wentylację stanowiskową.
Stanowiska do spawania elektrodami otulonymi powinny być wyposażone w suszarkę do
elektrod względnie w podgrzewane termosy, jeśli suszarka do elektrod znajduje się w magazynie.
Podłoga warsztatów szkolenia praktycznego powinna być wykonana z materiałów ognioodpornych odpornych na ścieranie i poślizg.
Ściany warsztatów oraz kabin stanowisk spawalniczych powinny być pokryte bezodblaskową
powłoką z farb pochłaniających promieniowanie ultrafioletowe.
Stanowiska spawalnicze powinny być prawidłowo oświetlone światłem naturalnym, a gdy
jest to niemożliwe - światłem sztucznym.
Warsztat szkolenia praktycznego powinien być wyposażony w niezbędne urządzenia spawalnicze o stanie technicznym zapewniającym bezpieczną pracę oraz pozwalające w pełni zrealizować program szkolenia praktycznego.
Warsztat przygotowania próbek do spawania
Warsztat przygotowania próbek do spawania i badań powinien być wyposażony w urządzenia
do obróbki skrawaniem, w zmechanizowane urządzenie do termicznego cięcia metali oraz w
stacjonarne i przenośne szlifierki. Warsztat powinien być zabezpieczony przed przenikaniem
hałasu do innych pomieszczeń.
Pomieszczenie dla wykładowców
Wykładowcy będący pracownikami pełnoetatowymi ośrodka szkoleniowego korzystają z
własnych pomieszczeń, natomiast dla wykładowców spoza ośrodka należy wyznaczyć oddzielne pomieszczenie.
Pomieszczenie dla instruktorów
Pomieszczenie to powinno w miarę możliwości być tak usytuowane, aby można było z niego
obserwować warsztat szkolenia praktycznego.
Pomieszczenie dla kursantów
Pomieszczenie dla kursantów powinno spełniać rolę miejsca odpoczynku i miejsca na zjedzenie posiłku.
Szatnie i sanitariaty
Ośrodek szkoleniowy powinien posiadać:
a) szatnie,
b) umywalnie z natryskami,
c) ubikacje.
Obiekty socjalne ośrodka szkoleniowego powinny odpowiadać warunkom technicznym wynikającym z aktualnego polskiego prawa budowlanego.
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Magazyn
Magazyn powinien służyć do przechowywania materiałów podstawowych i materiałów dodatkowych do spawania dla szkolących się osób. Materiały podstawowe i materiały dodatkowe do spawania powinny być odpowiednio zidentyfikowane. Ze względów transportowych
magazyn powinien mieć, o ile to możliwe, bezpośrednie wejście z zewnątrz budynku. Materiały spawalnicze powinny być przechowywane na regałach i zabezpieczone przed zawilgoceniem. W magazynie powinna znajdować się suszarka do elektrod, o ile nie przewidziano
takiej w warsztacie szkolenia praktycznego.
Pomoc medyczna
Zatwierdzony ośrodek szkoleniowy powinien zagwarantować kursantom w razie wypadku
szybki i łatwy dostęp do pomocy medycznej.
W warsztatach szkolenia praktycznego powinny znajdować się właściwie wyposażone
apteczki pierwszej pomocy medycznej.
6. Nadzór nad ośrodkami szkoleniowymi
Ośrodek sprawuje okresowy nadzór nad zatwierdzonym ośrodkiem szkoleniowym, którego
celem jest sprawdzenie, czy ośrodek prowadzi swoją działalność zgodnie z wymaganiami
niniejszych wytycznych. Nadzór ten realizowany jest poprzez okresowe audity w nadzorze,
audity dodatkowe i audity wznawiające zatwierdzenie. Zatwierdzony ośrodek szkoleniowy
powinien być utrzymywany w gotowości do prowadzenia szkoleń w zakresie objętym zatwierdzeniem.
Wszelkiego rodzaju istotne zmiany zaistniałe w ośrodku szkoleniowym, a dotyczące zagadnień wcześniej zatwierdzonych muszą być zgłaszane do Ośrodka.
Zatwierdzenie ośrodka może być cofnięte, w przypadku nie zrealizowania wszystkich zaleceń
wymienionych w protokole z auditu albo prowadzenia działalności szkoleniowej niezgodnej
z wymaganiami niniejszych wytycznych.
Audity w nadzorze i dodatkowe audity
Audit w nadzorze przeprowadzany jest po 2 latach od daty zatwierdzenia.
Ośrodek może przeprowadzać również dodatkowy audit w zatwierdzonych ośrodkach szkoleniowych. Datę i zakres auditu w nadzorze i dodatkowego auditu określa Kierownik Ośrodka
lub jego Zastępca podając pisemną informację kierownikowi ośrodka szkoleniowego, z co
najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Audit w nadzorze i audit dodatkowy przeprowadza jeden auditor Ośrodka.
Jeśli w ośrodku szkoleniowym nie występują istotne zmiany wpływające na zakres, jakość
i organizację szkoleń to nadzór nad takim ośrodkiem szkoleniowym może być przeprowadzony przy zastosowaniu kwestionariusza oceny (zał. 4), obejmującego wszystkie elementy funkcjonowania ośrodka. Decyzję o formie realizacji nadzoru podejmuje Kierownik Ośrodka lub
jego Zastępca.
7. Rozszerzenie i ograniczenie zakresu zatwierdzenia ośrodka szkoleniowego
W okresie ważności zatwierdzenia ośrodek szkoleniowy może rozszerzyć zakres zatwierdze9
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nia. W tym celu ośrodek szkoleniowy jest zobowiązany:
- złożyć w Ośrodku wniosek (załącznik. 1) obejmujący nowy zakres szkolenia,
- złożyć w Ośrodku wniosek (załącznik 2) o zatwierdzenie nowego kursu,
- przygotować i rozpocząć kurs, który jest przedmiotem rozszerzenia (dla ośrodków
szkoleniowych personelu spawalniczego),
- poddać się auditowi Ośrodka, który będzie obejmował audit ośrodka szkoleniowego
w zakresie nowego zakresu szkolenia i audit kursu.
Po pozytywnym przebiegu auditu Ośrodek wystawia ośrodkowi szkoleniowemu nowy Zakres
Zatwierdzenia.
Nowe zatwierdzenie obowiązuje od daty wystawienia nowego Zakresu Zatwierdzenia, jednakże jego okres ważności nie ulega zmianie.
Zatwierdzony ośrodek szkoleniowy może w okresie zatwierdzenia zrezygnować częściowo
lub całkowicie z swojego zakresu zatwierdzenia. W tym celu jest zobowiązany przesłać do
Ośrodka pisemną informację o swojej decyzji. W następstwie tego, Ośrodek zmienia Zakres
Zatwierdzenia lub dokument ten jest anulowany.
8. Zaświadczenie o uczestnictwie w kursie
Zatwierdzony ośrodek szkoleniowy wydaje uczestnikom kursu zaświadczenia o ukończeniu
kursu. Wzór zaświadczenia przedstawiony jest w załączniku nr 3.
Zaświadczenia mogą otrzymać wyłącznie kursanci, którzy uczestniczyli, w co najmniej 90%
zajęć oraz uzyskali pozytywne oceny wykładowców i instruktorów w czasie testów przeprowadzonych w trakcie kursu.
Zaświadczenie to jest głównym dokumentem dopuszczającym absolwenta kursu do egzaminu
końcowego - kwalifikacyjnego.
9. Egzaminowanie
Egzaminy pośrednie/ wstępne
Egzaminy pośrednie/ wstępne po częściach lub modułach szkoleniowych określonych w wytycznych dla różnych kategorii personelu przeprowadzane są przez pracowników ośrodka
szkoleniowego.
Pozytywny wynik tego egzaminu jest warunkiem koniecznym dopuszczającym kursantów do
szkolenia w kolejnych jego częściach lub modułach.
Na wniosek ośrodka szkoleniowego egzaminy pośrednie/ wstępne mogą być przeprowadzone
przez Ośrodek.
Egzaminy końcowe - kwalifikacyjne
Egzaminy przeprowadzane są przez komisję egzaminacyjną Ośrodka.
Egzaminy teoretyczne i praktyczne pozwalające na ocenę wyszkolenia kursantów prowadzone są w oparciu o odpowiednie Wytyczne i procedury Ośrodka.
Termin i miejsce egzaminu proponuje kierownik ośrodka szkoleniowego we wniosku o zatwierdzenie kursu lub ustala z Ośrodkiem w oddzielnym piśmie.
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Egzaminy do uzyskania dyplomu Międzynarodowego Spawacza muszą być przeprowadzone
w ośrodkach egzaminacyjnych zatwierdzonych przez Ośrodek.
10. Wydawanie dyplomów IIW, EWF, świadectw i dokumentów kwalifikacyjnych oraz
książek spawacza
Ośrodek wydaje ww. dokumenty najpóźniej 1 miesiąc od daty zakończenia egzaminu z wynikiem pozytywnym i pod warunkiem, że kandydat dostarczył do Ośrodka wszystkie niezbędne
dokumenty i spełnił wymagania formalne określone przez Ośrodek.
11. Koszty zatwierdzania ośrodków i kursów
Usługi Ośrodka świadczone są zainteresowanym ośrodkom szkoleniowym i osobom odpłatnie według aktualnego cennika.
Ośrodek szkoleniowy przy zgłoszeniu wniosku o zatwierdzenie zobowiązany jest wnieść
opłatę w wysokości 50% kosztów związanych z procesem zatwierdzenia.
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