Instrukcja - zestaw dokumentów po egzaminie spawaczy w oparciu
o akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA)
W ramach egzaminowania spawaczy do uzyskania certyfikatu w oparciu o akredytację PCA
(dotyczy także uprawniania dla Dyrektywy 2014/68/UE) egzaminator Instytutu
Spawalnictwa zobowiązany jest dostarczyć do Ośrodka Certyfikacji następujące dokumenty:
1) Wypełniony wniosek spawacza - Formularz FP-02/9 lub FP-02/9_a - wraz z
załącznikami - świadectwo ukończenia szkoły, zaświadczenie lekarskie,
zaświadczenie o ukończeniu kursu lub kopia części książki spawacza z wpisanym
ukończonym szkoleniem.
Na wniosku należy wybrać wnioskowany zakres certyfikowania – skreślenia
(1- sza strona powyżej tabeli) i sposób ponownej certyfikacji; dla PN-EN ISO 9606-1
tylko według pkt 9.3 a) normy,
Wnioskujący podpisuje wniosek na 2-giej stronie pod „Klauzulami” i „Umową –
zobowiązaniem”,
Egzaminator podpisuje wniosek na 1-szej stronie,
Wniosek musi być dostarczony przed w terminie umożliwiającym jego weryfikację –
min. 7 dni przed egzaminem,
Przy ponownej certyfikacji w tym samym zakresie uprawnień nie są wymagane:
zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo ukończenia szkoły. W przypadku
przedłużania uprawnień wydanych przez inną jednostkę należy dostarczyć kopię
przedłużanego certyfikatu.
2) Formularz FP-33 „Deklaracja egzaminatora”,
3) Formularz – FP-87 zatwierdzenie pytań egzaminacyjnych, oddzielnie dla każdego
rodzaju egzaminu, jako załącznik do zbiorczego protokołu. Należy wpisać rodzaj
egzaminu, numer otrzymanego zestawu, miejsce przeprowadzenia egzaminu
i podpisać przez egzaminatora. Formularz nie jest wymagany dla każdego
kandydata.
4) Formularz FP-05 - wynik egzaminu teoretycznego (dla każdego kandydata). Należy
wpisać rodzaj egzaminu, numer otrzymanego zestawu. Formularz FP-04 - Zestaw
egzaminacyjny wypełniony przez kandydata zostaje u egzaminatora,
5) Formularz FP-97 - protokół z badań złączy egzaminacyjnych (dla każdego
kandydata) i protokoły z dodatkowych, wymaganych normami serii PN-EN ISO 9606
badań niszczących i nieniszczących (nie dotyczy badań VT i próby łamania),
przeprowadzonych przez Laboratorium Badawcze Spawalnictwa ISPL lub przez
niezależne od egzaminowanych osób laboratorium, zgłoszone przez egzaminatora
i zaakceptowane przez Ośrodek Egzaminacyjny Spawaczy ISPL.
6) Formularz FP-93 - uproszczony protokół z egzaminu spawacza (dla każdego
kandydata),
7) Formularz FP-98 - zbiorczy protokół
UWAGA: Zestaw pytań do egzaminu teoretycznego (formularz FP-04) przekazywany jest
egzaminatorowi za pomocą poczty elektronicznej.

