
 

       
   

           

 

 
Dane n ie podlegają kontroli eksportu. 

Klasyfikacja eksportowa: Ten dokument n ie zawiera danych  technicznych. 

 

Szanowni Państwo, 

 W nawiązaniu do EE20-16 i Biuletynu Jakościowego nr 93 prosimy o pisemne 

potwierdzenie wyników przeglądu części dla klienta końcowego PWA w zakresie 
cechowania podanych poniżej elementów w terminie do 5 dni roboczych. W załączeniu 
znajduje się checklista którą należy uzupełnić i odesłać na adres e-mailowy biuletynu.  
 
Cechowanie MFR Cage Code zgodnie z PWA 310 rewizja BJ, punkt 5.2.1.8 

Treść normy: “The CAGE code of the manufacturing activity, prefixed by the 
letters MFR and a hyphen (-) or dash, shall be marked directly below the P&W CAGE 
code where space permits”. 

 
Powyższe wymagania określają właściwą kolejność cech kodu Dostawcy i Cage Code. 
Cage Code producenta ma być cechowany bezpośrednio poniżej Cage Code P&W, 
natomiast kod Dostawcy w dalszej kolejności poniżej obu cech Cage Code 

 
Wyjaśnienie zapisu „the CAGE code of the manufacturing activity”  

„Manufacturing activity” należy rozumieć jako firmę fizycznie produkującą część. W 
przypadku kiedy Dostawca wykonuje i dostarcza części do PWR powinny być 

ocechowane kodem Cage Code tego Dostawcy, o ile nie podano inaczej na zamówieniu. 
 
Cechowanie dwóch kodów Dostawcy zgodnie z PWA310 rewizja BJ, punkt 5.2.1.3 

Kiedy wymagane jest poprzez zamówienie cechowanie kodu Dostawcy spółki P&W 

Polska np. 40342 dla PWR, 40800 dla PWK, 42439 dla PWT to wówczas należy jako 
pierwszy nacechować kod Dostawcy spółki P&W Polska, następnie znak „/” bez spacji, a 
następnie kod Dostawcy nadany przez P&W Polska. 
 

Przykład poprawnego cechowania w odniesieniu do powyższych wymagań w przypadku 
wystarczającej ilości miejsca: 
 
77445-12345 A  Gdzie: 77445 – Cage Code P&W 

MFR-ABCD01    12345 A – Numer części i rewizja 
54321/67890     MFR-ABCD01 – Cage Code producenta (Dostawcy) 
      54321 – kod Dostawcy spółki P&W Polska do PWA 
      67890 – kod Dostawcy (Supplier Code) 

 
PWA310 Appendix A (Definicje) podaje przykłady ograniczonego miejsca do cechowania 
(Suitable and sufficient space – figure 6, 7). 
 

Detale z niezgodnym cechowaniem należy zaraportować na eZN. 
 
W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących zmian, prosimy o wysłanie wiadomości 
mailowej na w/w adres e-mailowy. 

 
Zespół SQA Spółki P&W w Polsce 


