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Statystyka



EKSPERT i ZAWODNIK w GRAZ-AUSTRIA



Szkolenie zawodnika do EuroSkills Graz

-Udział Michała jako obserwatora na WorldSkills Rosja, Kazań 2019

- Szkolenie Michała w Baltic Operator pod nadzorem Norberta 
Olczykowskiego

- Szkolenie przerywane poprzez przekładanie Mistrzostw Europy ze względu 
na COVID

- Problem ze środkami finansowymi na materiały szkoleniowe

- Szkolenia zewnętrzne darmowe w szkółce Stoczni Crist S.A.

- Szkolenie darmowe przez Wikora Gajowniczka z firmy WPQR

- Szkolenie darmowe przez przedstawicieli firmy Kemppi, którzy udostępnili 
urządzenia spawalnicze

- Szkolenie zewnętrzne w EPG



Konkurencja spawanie: 
-7 zawodników o wyrównanym poziomie 
przygotowania do zawodów,
- 9 ekspertów czuwających nad 
przebiegiem zawodów i finalnie 
oceniających wykonane projekty,
-Wielu wolontariuszy pomagających w 
prawidłowym przebiegu konkursu



Projekt konkursu
Moduł I
STAL KONSTRUKCYJNA

złącza spawane:
- złącza doczołowe:135BWPC#10ssnb 

135/136BWPC#16ssnb,
- złącze pachwinowe 135FWPB#10a7,
- złącze doczołowe rurowe H-L045ssnb



Projekt konkursu

*Moduł II
Aluminium
Zbiornik



Projekt konkursu

*Moduł III
STAL WYSOKOSTOPOWA

Zbiornik



Projekt konkursu
*Moduł IV
STAL 
KONSTRUKCYJNA
Zbiornik Ciśnieniowy



Ocena projektu



Ocena projektu
*MODUŁ I



Ocena projektu
*Moduł IV - zbiornik ciśnieniowy



Ocena projektu



Nasze sukcesy 



Nasze sukcesy



Nasze sukcesy



Nasze sukcesy



Dodąd nas wspierali



*25-26.11.2021r w Gdańsku pre-eliminacje,
*30.12.2021r  Pozyskanie Sponsorów dla WORLD SKILLS’22
* 10.2022r  WORLD SKILLS’22- Shanghai,
* 2027r EURO SKILLS w Gdańsku

Jaka przyszłość?



Skrzynia narzędziowa już jest od LINCOLN ELECTRIC



Stowarzyszenie SIMP jako patron merytoryczny 
nad konkurencją spawalnictwo.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich 
(SIMP) Partnerem branżowym w Spawalnictwie dla Fundacji 
Rozwoju Systemu Edukacji oraz WORLD SKILLS POLAND.                 
Ma możliwość desygnowania kandydatów na ekspertów (sędziów) 
oraz zawodników (spawaczy).Wspiera wiedzą i doświadczeniem 
branżowym w zakresie tłumaczeń regulaminów konkursu, 
merytorycznym nadzorem nad procesem kształcenia w związku z 
ogólnokrajowym charakterem, może stanowić silnego partnera do 
organizacji konkursów i rekrutacji regionalnych zawodników. Koszty 
specjalistycznych szkoleń, wyjazdów i uczestnictwa w zawodach 
pokrywa Fundacja. Gdański oddział wraz z przemysłem 
stoczniowym stanowi bardzo doby przykład działania na rzecz 
rozwoju idei i wartości WorldSkills.


