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Szanowni Państwo, 

  
Pratt and Whitney będzie wymagać wdrożenia nowego suplementu normy lotniczej 
AS9100, SAE AS13100™ AESQ Wymagania Systemu Zarządzania Jakością dla firm 
konstruujących i produkujących silniki lotnicze publikowane przez Aerospace Engine 
Supplier Quality (AESQ) Strategy Group.  
Od 1 stycznia 2023, wszyscy dostawcy produktów dla Pratt & Whitney będą musieli 
spełniać wymagania AS13100 co zostanie ujęte w nowym wydaniu ASQR-01.  
Norma AS13100 została stworzony aby zastąpić specyficzne wymagania różnych 
klientów produkujących silniki lotnicze – prowadząc do uproszczenia i połączenia 
wymagań w łańcuchu dostaw przemysłu silników lotniczych. 
 
Jako kluczowi partnerzy Pratt & Whitney, pomagający w tworzeniu niezawodnych 
silników, oferujemy sesje szkoleń oraz pytań i odpowiedzi (Q&A) w roku 2022 dla 
wszystkich Kierowników Jakości oraz ich personelu naszego łańcucha dostaw. Celem 
tych sesji jest zapewnienie, że Dostawcy są świadomi wymagań oraz wprowadzają 
działania aby wdrożyć nową normę AS13100 do 1-go stycznia 2023. Chcemy wyposażyć 
każdego Kierownika Jakości w zasoby oraz wytyczne aby zapewnić, że System 
Zarządzania Jakością naszych dostawców pozostanie w zgodności z wymaganiami 
naszej branży. 
 
Poniżej są terminy planowanych sesji szkoleniowych wraz z agendą. 
Emaile z zaproszeniem na najbliższy termin są załączone do wiadomości. Kolejne 
zaproszenia będą wysyłane sukcesywnie przed kolejnymi terminami sesji. 
 
Czas/Data Agenda 
2022 ‐ February 24 
8:00am‐10:00am EST (Tues/Thurs) 
1:00pm‐3:00pm EST (Tues/Thurs) 

 

- Timeline of Expectations 
- Completing the RM13009 Self‐evaluation 
- RM13009 results of P&W 
- ASQR‐01 revision 12 update 

2022 ‐ Apr 12, 14 
8:00am‐10:00am EDT (Tues/Thurs) 
1:00pm‐3:00pm EDT (Tues/Thurs) 

- Q&A Session – Gap Assessment 
- Scope of applicability for P&W suppliers 

2022 ‐ May 24, 26 
8:00am‐10:00am EDT (Tues/Thurs) 
1:00pm‐3:00pm EDT (Tues/Thurs) 

 

- Q&A Session 
- Review the new ASQR01 / ASQR‐01 Gap 
Assessment checklist 
- Training employees on new requirements 
- Conduct AS13100 & ASQR‐01 internal Audit 

2022 ‐ Jul 19, 21 
8:00am‐10:00am EDT (Tues/Thurs) 
1:00pm‐3:00pm EDT (Tues/Thurs) 

- Validating closure of audit findings 
completed and ready for 1/1/23 

2022 ‐ Sep 20, 22 
8:00am‐10:00am EDT (Tues/Thurs) 
1:00pm‐3:00pm EDT (Tues/Thurs) 

- Q&A Session – Topic to be determined based 
on Quality Mangers questions and feedback 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  BIULETYN JAKOŚCIOWY 
Redagowany przez Spółkę Pratt & Whitney w Polsce 

 

Nr 111                                            Data: 22 luty 2022 
Klasyfikacja eksportu: Nie zawiera danych technicznych 

 
Czas/Data Agenda 
2022 ‐ Nov 15, 17 
8:00am‐10:00am EST (Tues/Thurs) 
1:00pm‐3:00pm EST (Tues/Thurs 

- Q&A Session – Topic to be determined based 
on Quality Mangers questions and feedback 
 

 
Sesje będą prowadzone w języku angielskim stąd agenda pozostawiona w oryginale. 
 
Pod poniższym linkiem można uzyskać więcej informacji o normie AESQ AS13100  
https://aesq.sae-itc.com/as13100-resources 
 
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 


