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Działając w imieniu nazwa firmy/ instytucji pragniemy wyrazić swoje poparcie 
i akceptację dla działań Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie zmierzających do powstania zawodu szkolnictwa zawodowego - TECHNIK SPAWALNICTWA.
Obecnie w Polsce w branży spawalniczej obserwujemy negatywny trend coraz większych trudności w znalezieniu odpowiednio wykwalifikowanej kadry spawalniczej. W związku z zauważalnym dla Nas zwiększeniem inwestycji w zakresie prac przemysłowych uwzględniających prace spawalnicze obserwujemy, iż dla wielu Naszych klientów największym wyzwaniem staje się odpowiednie zapewnienie zasobów ludzkich dla potrzeb produkcji. Niejednokrotnie spotykamy się w halach produkcyjnych 
z przypadkami, w których doświadczony spawacz nie ma komu przekazać swojej wiedzy i doświadczenia. 
O rozwoju przemysłu decydują w pierwszym rzędzie zespoły zarządzające, składające się z doświadczonych specjalistów, o odpowiednim wykształceniu, stosujących innowacyjne technologie, urządzenia automatyczne i zrobotyzowane oraz systemy IT. Bolączką krajowego przemysłu jest brak kształconej w ramach szkolnictwa zawodowego, wysoce profesjonalnej średniej spawalniczej kadry technicznej. W wielu zakładach stosujących technologie spawalnicze zwykle głównym problemem produkcyjnym jest niedobór średniego personelu spawalników oraz operatorów urządzeń spawalniczych 
o odpowiednich kwalifikacjach. Obecnie, wobec braku techników spawalnictwa, 
z konieczności np. technik elektryk w ramach jedynie  kursowego   przeszkolenia   poznaje spawalnictwo i po nabyciu oraz potwierdzeniu nowych kwalifikacji podejmuje pracę technika spawalnictwa. Brak gruntownie wykształconych w szkole kadr spawalników jest szczególnie krytyczny, bo powoduje obniżenie poziomu przygotowania branżowego średniego personelu technicznego - kadry nieodzownej w nowoczesnym przemyśle. 
Przemysł potwierdza, że branża spawalnicza intensywnie rozwija się od około stu lat 
i przez następne stulecie nadal pozostanie przyszłościową. Inżynierowie spawalnicy, technicy spawalnicy i wykwalifikowani spawacze są i będą bardzo poszukiwani na krajowym rynku pracy. W tej sytuacji Instytut Spawalnictwa w Gliwicach rozszerzył na potrzeby przemysłu działalność szkoleniową w zakresie spawalnictwa: inżynierów, techników i spawaczy – w większości kandydatów, pierwotnie przygotowanych w innych zawodach. Obecnie znaczną część aktywności Instytutu stanowi prowadzenie szkoleń. Dalsze powstrzymywanie się od dodania do wykazu zawodów Ministerstwa Edukacji Narodowej nowego zawodu: technik spawalnictwa jedynie pogłębi niedobór średniego personelu spawalniczego do granic głębokiego kryzysu. 
Dlatego też z wielkim zainteresowaniem zapoznaliśmy się z działaniami Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie wraz  z Zespołem Szkół Techniczno-Informatycznych z Mszany Dolnej dotyczącymi wprowadzenia nowego zawodu "Technik spawalnictwa". Według naszej opinii jest to bardzo dobra inwestycja, mająca solidne podstawy w obecnej sytuacji na polskim rynku pracy. Takie innowacyjne działania spotkają się z entuzjastycznym przyjęciem przedstawicieli każdej gałęzi przemysłu korzystającej z procesu spawania lub cięcia. Musimy pamiętać, iż spawanie jest integralną częścią przemysłu produkcyjnego i w najbliższych czasach nie powstanie żadna technologia mogąca ograniczyć udział procesów spawalniczych w fabrykach. Dotyczy to tak istotnych segmentów przemysłu jak: motoryzacyjny, transportowy, gazociągowy, energetyczny, stoczniowy, strukturalny, budowy maszyn ciężkich, budowy wież wiatrowych oraz wielu innych. 
Nie można mieć żadnych kompleksów, jeśli chodzi o rozwój i innowacyjność polskiego spawalnictwa. Jednak polscy politycy powinni wspomagać rozwój polskiego przemysłu. Jest to ważne szczególnie w dużych zakładach przemysłowych będących własnością Skarbu Państwa. Szkodliwa jest likwidacja kształcenia techników spawalnictwa wskutek reformy szkolnictwa z 2012 r.. Godzi to w rozwój polskiego przemysłu i przeczy podstawowym zasadom Przemysłu 4.0 - który obejmuje nie tylko technologie, ale też nowe sposoby pracy i rolę ludzi w przemyśle, czyli inteligentnej produkcji.  
Jesteśmy pewni, że uzyskane przez uczniów kwalifikacje, kompetencje i umiejętności umożliwią wypełnienie braków kadrowych w branży spawalniczej, umiejscowionych między pracownikami produkcji podstawowej - spawaczami 
a kadrą inżynierską (IWE wg EWF).
Umieszczenie zawodu Technik Spawalnictwa w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Ministerstwa Edukacji Narodowej pozwoli na jednoznacznie uporządkowanie ww. rejestru pod względem wagi procesu spajania wśród technik wytwarzania wyrobów.
W opinii nazwa firmy/ instytucji działania dotyczące wprowadzenia na rynek szkolnictwa zawodowego zawodu "Technik spawalnictwa" są doskonałą, innowacyjną inicjatywą będącą odpowiedzią na zapotrzebowanie stale rozwijającego się przemysłu.
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