
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  BIULETYN JAKOŚCIOWY 
Redagowany przez Spółkę Pratt & Whitney w Polsce 

 

Nr 98A                               Data: 09 czerwiec 2021 
Klasyfikacja eksportu: Nie zawiera danych technicznych 

 

Szanowni Państwo, 

 Po oficjalnych wyjaśnieniach klienta P&W US w sprawie cechowania podwójnego 
kodu dostawcy, przedstawiamy interpretację zapisów PWA310 punkt 5.2.1.3, która 

modyfikuje treść podaną w biuletynie 98. 
 
Cechowanie dwóch kodów Dostawcy zgodnie z PWA310 rewizja BJ, punkt 5.2.1.3 

Kod dostawcy cechowany na częściach wykonanych do rysunków P&W US powinien być 
kodem nadanym przez P&W US spółce P&W Polska (Tier 1), która złożyła zamówienie. 
Kod dostawcy nadany przez P&W Polska może być nacechowany na częściach 

wykonanych do rysunków P&W US jako oddzielny element cechowania. 
Znak „/” pomiędzy dwoma kodami dostawcy ma zastosowanie jedynie w przypadku gdy 
drugi kod dostawcy jest nadany przez P&W US a dostawca pozostaje pod nadzorem 

P&W SQA. 
 
Przykład poprawnego cechowania w odniesieniu do powyższego wyjaśnienia w 

przypadku wystarczającej ilości miejsca: 
 
77445-12345 A Gdzie: 77445 – Cage Code P&W US 

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

 67890 – kod Dostawcy (Supplier Code) nadany przez P&W P 
 
PWA310 Appendix A (Definicje) podaje przykłady ograniczonego miejsca do cechowania 

(Suitable and sufficient space – figure 6, 7). 
 
Za zgodą P&W US, wprowadzamy wymaganie zatwierdzenia cechowania przez 

grupę GP PW Part Marking. 
Z dniem wydania niniejszego biuletynu, każde nowe cechowanie lub zmiany w 
cechowaniu części, wykonywanych do rysunków P&W US z wymaganiem PWA310, 

należy wysyłać do zatwierdzenia wraz z uzupełnionym formularzem F9236 na adres 
email: gppwpartmarkingmfgen@prattwhitney.com. W emailu prosimy dopisać że część 
jest wyprodukowana przez dostawcę P&W Polska.  

Formularz F9236 jest załączony do biuletynu. 
 
Wymaganie to będzie również wprowadzone w nowym wydaniu instrukcji 01/ESCO.  

Zatwierdzenie formularza F9236 będzie weryfikowane podczas sprawdzania pakietu FAI 
przez P&W Polska. 
 

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 

mailto:gppwpartmarkingmfgen@prattwhitney.com

