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POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY 

pomiędzy 

instytutem Spawalnictwa w Gliwicach 

a 

Zarządem Głównym Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego w Warszawie 

zawarte w dniu 17 lipca 2006 roku 
 

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, reprezentowany przez prof. dr. hab. inż. Jana 

PILARCZYKA - Dyrektora IS oraz Zarząd Główny Związku Zakładów Doskonalenia 

Zawodowego, reprezentowany przez mgr. Andrzeja PIŁATA - Prezesa ZG ZZDZ, 

oceniając pozytywnie dotychczasową, wieloletnią współpracę, a także mając na uwadze 

dalsze współdziałanie w zakresie edukacji spawalniczej i egzaminowania spawaczy oraz 

kształcenia i doskonalenia wykładowców, instruktorów i egzaminatorów postanawiają, co 

następuje: 

1. Szkolenie spawaczy, organizowane w ośrodkach kształcenia zawodowego 

Zakładów Doskonalenia Zawodowego, zwanych dalej OKZ ZDZ, objętych 

merytorycznym nadzorem Instytutu Spawalnictwa, zwanego dalej IS, będzie 

prowadzone w oparciu o modułowe programy przyjęte przez Komisję 

Programową Zarządu Głównego Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego, 

zwanego dalej ZG ZZDZ, uzgodnione z IS lub w oparciu o programy IS. 

2. Szkolenie, o którym mowa w punkcie 1., prowadzą OKZ ZDZ posiadające atest 

Instytutu Spawalnictwa wydany na warunkach określonych w Wytycznych 

Instytutu Spawalnictwa. 

3. ZDZ będą współdziałać z IS w kierunku wdrażania modułowego szkolenia 

spawaczy według zharmonizowanego międzynarodowego programu szkolenia 

spawaczy, opracowanego przez Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa. 

4. Egzaminy na kursach spawania, objętych merytorycznym nadzorem Instytutu 

Spawalnictwa, przeprowadzają egzaminatorzy ZDZ, posiadający ważną licencję, 

wydaną na warunkach określonych w Wytycznych Instytutu Spawalnictwa. 
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5. ZDZ lub egzaminator może wystąpić o przedłużenie odpowiednio atestu lub 

licencji IS najpóźniej na trzy miesiące przed upływem terminu ważności danego 

dokumentu. 

6. Wykaz egzaminatorów z licencją IS przekazują ZDZ do ZG ZZDZ. 

7. Egzaminator z ważną licencją IS może, w uzasadnionych przypadkach, 

przeprowadzać egzaminy w OKZ innych ZDZ, stowarzyszonych w Związku ZDZ i 

posiadających atest IS. O takich przypadkach IS i ZG ZZDZ zostaną 

powiadomione pisemnie. 

8. Absolwentom kursów objętych merytorycznym nadzorem IS, ZDZ wydają 

świadectwa egzaminu spawacza na drukach z logo IS i ZDZ oraz prowadzą ich rejestr. 

Świadectwa opatrują podpisem i pieczęcią imienną tylko egzaminatorzy ZDZ, 

posiadający ważną licencję IS. 

9. Książki Spawacza z logo ZDZ mogą wydawać OKZ ZDZ. Rejestr wydanych 

Książek Spawacza prowadzą ZDZ. 

10. Dokumentacja szkoleniowa i egzaminacyjna kursów spawalniczych jest 

przechowywana i archiwizowana w ZDZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

11. Instytut Spawalnictwa uwzględni możliwość negocjowania opłat związanych 

z wydawaniem atestów dla OKZ ZDZ, licencji egzaminatora ZDZ oraz 

organizowaniem kształcenia i doskonalenia kadry wykładowców, instruktorów i 

egzaminatorów. 

12. Odpowiedzialni za realizację niniejszego porozumienia są: 

• ze strony Instytutu Spawalnictwa: 

- Kierownik Ośrodka Certyfikacji (IC), 

- Kierownik Ośrodka Kształcenia i Nadzoru Spawalniczego (IK); 

• ze strony Zarządu Głównego Związku ZDZ: 

- Pełnomocnik Prezesa ZG ZZDZ. 

13. Na podstawie niniejszego porozumienia ZDZ mogą zawierać z IS porozumienia 

szczegółowe, których kopie przekażą do wiadomości ZG ZZDZ. 

 

14. Porozumienie niniejsze zawarto na czas nieokreślony. Może być ono rozwiązane 

przez jedną ze Stron z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

Zmiany lub uzupełnienia do niniejszego porozumienia mogą być wprowadzone 

w formie aneksu. 

15. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla 

każdej ze Stron. 
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16. Niniejsze porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 


