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Interpretacja zamówień WSK PZL-Rzeszów S.A. 
 
 

Problem: 
Wizyta Jakościowa Przedstawiciela Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) u Dostawców 
WSK PZL – Rzeszów S.A. wykazała, że interpretacja  zamówień/umów terminarzowych 
w rubryce „Szczegóły” jest niezrozumiała dla osób, które są odpowiedzialne za ich 
realizację. 
 
 

Interpretacja zamówienia / umowy terminarzowej – rubryka 
„Szczegóły – Details”: 
 
 

 
 
 
Dane w rubryce „Szczegóły” są standardowymi informacjami generowanymi przez 
system SAP dla każdego zamówienia/umowy terminarzowej. Są to: 
 

 Pozycja 

 oznacza kolejną pozycję do zakupu na zamówieniu/umowie terminarzowej  
(numeracja pozycji zaczyna się od numeru 00010 i oznacza pierwszą pozycję 
z zamówienia/umowy terminarzowej) 

 Materiał 

 przywołuje numer materiału (indeks) zgodnie z rysunkiem i/lub założonym 
indeksem w systemie WSK (SAP) 

 w przypadku zamówienia usługi (kooperacji) numer materiału nie jest 
podawany 

 Opis  

 nazwa zamawianego materiału/części (np. odkuwka AMS1234, naba, itp.) 

 dla zamówienia usługi (kooperacji) jako opis podbiera się z systemu nazwa 
operacji wpisana przez technologa do marszruty technologicznej w systemie 
SAP WSK, najczęściej „kooperacja”. 

 Ilość zamówiona 

 zamówiona ilość do zakupu  
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 Jednostka 

 jednostka zamówienia (np. sztuka – ST, kilogram – KG, metr – M, itp.) 

 Ilość otrzymana 

 Ilość już dostarczona przez dostawcę do tego zamówienia 

 Cena 

 Cena zakupu  

 Poziom zmiany  

 przywołuje rewizję (poziom zmiany) dla części/detalu 

 szczegółowe wymagania techniczne są przywołane poniżej w tej samej 
rubryce (np. rewizja części/rysunku, wymagane SPD/SMD lub QAD/RCC, itp.) 

 Kontrola jakości 

 Informacja wewnętrzna oznaczająca wymóg przeprowadzenia kontroli 
jakościowej w WSK "PZL-Rzeszów" S.A. dla dostarczonego materiału/części.  
Oznaczenie „X” informuje, że taka kontrola jest wymagana. 

 Za jednostkę 

 jednostka zakupu (np. sztuka – ST, kilogram – KG, metr – M, itp.) 

 ERS  

 (Evaluated Receipt Settlement) Nie dotyczy dostawców 
 

 
Komunikacja: 
 
Brak oficjalnych sygnałów od Dostawców do Kupca o niezrozumiałych zapisach  
w zamówieniach/umowach terminarzowych, spowodował, że interpretacja 
zamówienia/umowy terminarzowej przez Dostawców była różna i nie zawsze poprawna. 
 
 

Dostawco:  
 
Każde niejednoznaczne wymaganie zawarte w zamówieniu/umowie terminarzowej 
mogące mieć wpływ na jakość,  prosimy zgłaszać oficjalnie na formularzu SRFI zgodnie  
z instrukcją nr 150 dotyczącą wymagań dla Dostawców WSK PZL – Rzeszów S.A. 

 
 
 


