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Niniejsza publikacja sojusznicza NATO jest polską wersją publikacji AQAP 2070 

wydanie B, wersja 4 opublikowanego przez Biuro Standaryzacji NATO (NSO). Została 

ona przetłumaczona przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji i ma 

ten sam status co wersja oficjalna.  

 

1. Załączona publikacja sojusznicza AQAP 2070 „Proces NATO wzajemnego 

rządowego zapewnienia jakości” wydanie B, wersja 4, które zostało zatwierdzone 

przez państwa Grupy Zarządzania Cyklem Życia (AC/327) zostaje niniejszym 

ogłoszona. Porozumienie państw, w sprawie stosowania publikacji jest zawarte w 

STANAG 4107.  

2. AQAP 2070 wydanie B, wersja 4 jest obowiązujące z chwilą ustanowienia.  

3. Publikacja ani żadna jej część nie może być powielana, przechowywana w systemie 

wyszukiwania, wykorzystywana komercyjnie, adoptowana, ani przekazywana 

w jakiejkolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek środków elektronicznych, 

mechanicznych, fotokopiowania, nagrywania lub w inny sposób, bez uprzedniej zgody 

wydawcy. 

4. Z niniejszą publikacją należy postępować zgodnie z C-M (2002) 60 „Postępowanie 

z informacjami jawnymi w NATO”.  

5. Wszelkie informacje, komentarze i pytania proszę kierować do:  

− ppłk Cezary Skrodzki (c.skrodzki@ron.mil.pl),  

− Pan Michał Perlik (m.perlik@ron.mil.pl). 

Dyrektor WCNJiK 

(-) dr inż. Mariusz Soczyński 

                                                                                     06 lipca 2022 roku

mailto:m.perlik@ron.mil.pl
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SEKCJA 1 WSTĘP  

 

1.1. Informacje ogólne 

 

Wzajemne rządowe zapewnienie jakości (GQA) jest procesem, przy 

pomocy którego państwa członkowskie NATO oraz organizacje NATO 

świadczą sobie nawzajem usługi w zakresie zapewnienia jakości 

wyrobów obronnych w celu upewnienia się, że wymagania w zakresie 

jakości zawarte w umowie zostały spełnione. 

 

Rządowe zapewnienie jakości jest realizowane względem wymagań 

umowy, które są obarczone ryzykiem lub których dotyczą wymagania 

narzucone przez prawo państwa członkowskiego NATO będącego 

zamawiającym. 

 

1.2. Dokumenty powiązane 

 

a) Porozumienie standaryzacyjne STANAG 4107 Wzajemna 

akceptacja rządowego zapewnienia jakości i stosowanie sojuszniczych 

publikacji zapewnienia jakości (AQAP). 

b) ISO 9000:2015 Systemy zarządzania jakością - podstawy 

i terminologia. 

c) Publikacje sojusznicze dotyczące zapewnienia jakości. 

d) ISO 19011:2018 Wytyczne dotyczące auditowania systemów 

zarządzania.  

 

 

SECTION 1 INTRODUCTION  

 

1.1. General 

 

Mutual Government Quality Assurance (GQA) is the process by which 

NATO Nations provide each other and NATO organisations Quality 

Assurance services on defence products, to establish confidence that the 

contractual requirements relating to quality are met. 

 

 

GQA is performed on those contractual requirements either posing risks 

to or required by law of the acquiring Nation.  

 

 

 

1.2. References 

 

a) Standardisation Agreement, STANAG 4107, Mutual Acceptance of 

Government Quality Assurance and Usage of Allied Quality Assurance 

Publications (AQAPs).  

b) ISO 9000:2015 Quality Management Systems – Fundamentals and 

Vocabulary.  

c) Allied Quality Assurance Publications.  

d) ISO 19011:2018 Guidelines for auditing management systems.  
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SEKCJA 2 SKRÓTY, DEFINICJE, TERMINY I SCHEMAT 

 

 

2.1. Skróty 

 

AQAP  

publikacja sojusznicza dotycząca zapewnienia jakości 

 

CoC 

świadectwo zgodności  

 

DFB 

opinia zwrotna 

 

FAI 

kontrola pierwszego wyrobu 

 

GQA 

rządowe zapewnienie jakości 

 

GQACR 

raport zakończenia rządowego zapewnienia jakości 

 

GQAR 

przedstawiciel rządowego zapewnienia jakości 

 

QDR 

raport niezgodności jakościowej 

 

QMS 

system zarządzania jakością 

 

RIAC 

formularz identyfikacji, oceny i komunikowania ryzyka 

 

RGQA 

wniosek o rządowe zapewnienie jakości 

 

RGQAR 

odpowiedź na wniosek o rządowe zapewnienie jakości 

 

2.2. Terminy i definicje 

 

W niniejszej publikacji AQAP stosuje się definicje zawarte w publikacji 

AQAP 2110 WYMAGANIA NATO DOTYCZĄCE ZAPEWNIENIA 

JAKOŚCI W PROJEKTOWANIU, PRACACH ROZWOJOWYCH  

I PRODUKCJI (w tym zawarte w ISO 9000:2015). Inne terminy 

używane w niniejszej publikacji AQAP podano poniżej: 

 

SECTION 2 ACRONYMS, TERMS AND DEFINITIONS AND 

FLOWCHART CONVENTION  

 

2.1. Acronyms 

 

AQAP  

Allied Quality Assurance Publication 

 

CoC 

Certificate of Conformity  

 

DFB 

Delegation Feedback 

 

FAI 

First Article Inspection 

 

GQA 

Government Quality Assurance 

 

GQACR 

Government Quality Assurance Closure Report 

 

GQAR 

Government Quality Assurance Representative 

 

QDR 

Quality Deficiency Report 

 

QMS 

Quality Management System 

 

RIAC 

Risk Identification, Assessment and Communication 

 

RGQA 

Request for Government Quality Assurance 

 

RGQAR 

Response to Government Quality Assurance Request 

 

2.2. Terms and Definitions 

 

The definitions of AQAP 2110 – NATO QUALITY ASSURANCE 

REQUIREMENTS FOR DESIGN, DEVELOPMENT AND 

PRODUCTION (Including those of ISO 9000:2015) shall apply to this 

AQAP. Additional terms used in this AQAP are defined below:  
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zamawiający 

organizacje rządowe i/lub organizacje NATO wchodzące w relacje 

kontraktowe z dostawcą, określająca wymagania w odniesieniu do 

wyrobu  oraz jakości.  

Uwaga: Z reguły organizacja zamawiająca ustala odpowiednie 

wymagania umowy, tzn. funkcjonalne, techniczne, cenowe, dotyczące 

harmonogramu, jakości itd. 

 

elementy krytyczne 

Elementy (funkcje, części, oprogramowanie, charakterystyki, procesy) 

mające istotny wpływ na wykonanie i wykorzystanie wyrobu, w tym 

bezpieczeństwo, działanie, kształt, dopasowanie, działanie, 

produkowalność (zdatność do wyprodukowania), okres użytkowania, 

które wymagają podjęcia specjalnych działań w celu zagwarantowania, 

że są odpowiednio zarządzane. Przykładami mogą być elementy 

krytyczne pod względem bezpieczeństwa, wytrzymałości, 

wykonywanych misji, kluczowych właściwości. 

 

delegowany 

właściwa instytucja państwa członkowskiego NATO, która realizuje 

rządowe zapewnienie jakości po akceptacji wniosku o rządowe 

zapewnienie jakości. 

 

delegujący 

właściwa instytucja państwa członkowskiego NATO lub agencja NATO, 

która wnioskuje o rządowe zapewnienie jakości do instytucji państwa, 

w którym znajduje się siedziba dostawcy. 

 

uczestnicy rządowego zapewnienia jakości 

termin zbiorowy określający uczestników wzajemnego rządowego 

zapewnienia jakości. 

 

kluczowe charakterystyki 

Atrybuty lub cechy, których zmiana może wywierać znaczny wpływ na 

dopasowanie wyrobu, jego formę, funkcje, działanie, okres użytkowania 

lub produkowalność i które wymagają specjalnych działań mających  na 

celu zachowanie kontroli nad tymi zmianami. 

 

raport niezgodności jakościowej 

Raport lub inna forma zapisu identyfikująca niezgodność, sporządzona 

przez personel realizujący rządowe zapewnienie jakości. Patrz ISO 

9000:2015, 3.6.9 „Niezgodność”. 

 

ryzyko 

W kontekście rządowego zapewnienia jakości ryzyko jest niepewnym 

wydarzeniem lub stanem, którego wystąpienie jest prawdopodobne  

i jednocześnie może mieć negatywny wpływ na spełnienie określonych 

w umowie wymagań dotyczących jakości. 

 

acquirer 

Government and/or NATO Organisation, that enters into a contractual 

relationship with a Supplier, defining the product and quality 

requirements. 

Note: Normally this is a customer organisation that establishes the 

appropriate contractual requirements i.e. functional, technical, cost, 

schedule, quality etc.  

 

critical items 

Those items (e.g. functions, parts, software, characteristics, processes) 

having significant effect on the product realisation and use of the 

product; including safety, performance, form, fit, function, producibility, 

service life; that require specific actions to ensure they are adequately 

managed. Examples of critical items include safety critical items, 

fracture critical items, mission critical items, and key characteristics.  

 

 

 

delegatee 

The appropriate authority of a NATO Nation performing GQA after 

acceptance of the RGQA. 

 

 

delegator 

The appropriate authority of a NATO Nation or NATO Agency 

requesting GQA in a NATO supplying Nation. 

 

 

government quality assurance participants 

Collective term for those active in Mutual GQA. 

 

 

key characteristic 

An attribute or feature whose variation has a significant effect on product 

fit, form, function, performance, service life or producibility that requires 

specific actions for the purpose of controlling variation. 

 

 

quality deficiency report 

Report or record initiated by Government personnel identifying 

nonconformity. See ISO 9000:2015, 3.6.9 “Nonconformity”. 

 

 

risk 

Within the context of GQA, risk is an uncertain event or condition that 

has both a likelihood of occurring and a negative effect on the fulfilment 

of the contractual requirements relating to quality. 
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przyczyna ryzyka 

potencjalny powód (powody) wystąpienia ryzyka wyrażony poprzez 

warunki wystąpienia zaburzenia procesów lub kontroli procesów 

realizowanych przez dostawcę, związanych z wymaganiami 

jakościowymi umowy. 

 

wpływ ryzyka 

Skutki wystąpienia niepewnego zdarzenia. 

 

indeks ryzyka 

stopień znaczenia ryzyka wyrażony jako iloczyn wpływu ryzyka 

i prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka, wykorzystywany celem 

ustalenia priorytetów w działaniach rządowego zapewnienia jakości. 

 

prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka 

Stopień przekonania, że ryzyko wystąpi. 

 

oświadczenie o ryzyku 

oświadczenie informujące o tym, co może niekorzystnie wpłynąć na 

spełnienie wymagań jakościowych umowy. Może się ono odnosić do 

każdego wyrobu, etapu cyklu życia lub procesu.  

 

status ryzyka 

Odzwierciedlenie indeksu ryzyka w konkretnym momencie, może się 

zwiększać lub zmniejszać lub utrzymywać się na tym samym poziomie 

w porównaniu do stanu poprzedniego. 

 

wymagania specjalne 

Wymagania określone przez klienta lub wskazane przez organizację, 

których spełnienie jest obarczone wysokim ryzykiem, i które w związku 

z tym należy uwzględnić w procesie zarządzania ryzykiem. Czynniki 

wykorzystywane w celu określenia specjalnych wymagań obejmują 

złożoność wyrobu lub procesu, poprzednie doświadczenia  

oraz dojrzałość wyrobu lub procesu. Przykłady wymagań specjalnych 

obejmują wymagania dotyczące działania zdefiniowane przez klienta, 

których spełnienie wiąże się z wykorzystaniem najnowocześniejszych 

rozwiązań technologicznych, lub wymagania zdefiniowane przez 

organizację, jako limit jej możliwości technicznych lub procesowych. 

 

oświadczenie o rządowym zapewnieniu jakości 

oświadczenie podpisane przez przedstawiciela rządowego 

zapewnienia jakości potwierdzające, że rządowe zapewnienie jakości 

przeprowadzono zgodnie z postanowieniami dokumentu STANAG 

4107 i w uzgodnionym wniosku o rządowe zapewnienie jakości. 

 

2.3. Oznaczenia schematu procesu 

 

W niniejszym dokumencie stosuje się następujące oznaczenia 

schematu przebiegu procesu. 

risk cause 

The potential reason(s) why a risk will occur, expressed in terms of a 

breakdown of Supplier processes or process control and linked to the 

contractual requirements relating to quality. 

 

 

risk impact 

The consequence of an uncertain event occurring. 

 

risk index 

The degree of importance of a risk expressed as the product of the 

impact and likelihood, used to prioritise GQA activities. 

 

 

risk likelihood 

The degree of confidence that the risk will occur. 

 

risk statement 

A statement of what might potentially go wrong with respect to the 

contractual requirements relating to quality. It can be associated with 

any product, life cycle stage or process. 

 

risk status 

The reflection of the risk index, at a moment in time, can be increasing, 

decreasing or stable compared to its previous state. 

 

 

special requirements 

Those requirements identified by the customer, or determined by the 

organisation, which have high risks to being achieved, thus requiring 

their inclusion in the risk management process. Factors used in the 

determination of special requirements include product or process 

complexity, past experience and product or process maturity. Examples 

of special requirements include performance requirements imposed by 

the customer that are at the limit of the state-of-the-art, or requirements 

determined by the organisation to be at the limit of their technical or 

process capabilities. 

 

 

statement of GQA 

A statement signed by the GQAR to attest that GQA has been 

performed within the provisions of STANAG 4107 and the agreed 

RGQA. 

 

 

2.3. Flow Chart Convention 

 

Throughout this document the following flowchart conventions are 

applied. 



AQAP 2070 
Wydanie B wersja 4 

6 
 

W o j s k o w e  C e n t r u m  N o r m a l i z a c j i ,  J a k o ś c i  i  K o d y f i k a c j i   

 

Dane wejściowe do procesu lub inicjator 

 

 

Działanie w ramach procesu 

 

 

Decyzja  

 

 

Dokument 

 

 

Przechowywane dane 

 

 

Zakończenie procesu 

 

 

Odsyłacz do innego procesu 

 

 

 

 

Process Input or Initiator 

 

 

Process Activity 

 

 

Decision Block 

 

 

Document 

 

 

Stored Data 

 

 

Process Terminator 

 

 

Link to Another Process 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



AQAP 2070 
Wydanie B wersja 4 

7 
 

W o j s k o w e  C e n t r u m  N o r m a l i z a c j i ,  J a k o ś c i  i  K o d y f i k a c j i   

SEKCJA 3 CEL I ZAKRES 

 

3.1. Celem niniejszej publikacji jest ustalenie standardów 

i zharmonizowanie procesu, przy pomocy którego państwa 

członkowskie NATO wzajemnie występują o przeprowadzenie  

i  realizują rządowe zapewnienie jakości.  Wzajemne rządowe 

zapewnienie jakości, opisane w niniejszej publikacji, jest 

zaimplementowane na podstawie porozumienia standaryzacyjnego 

NATO – STANAG 4107, które zostało ratyfikowane przez państwa 

członkowskie NATO.  

Autoryzowani użytkownicy mogą sprawdzić status ratyfikacji, w tym 

zastrzeżenia poszczególnych państw członkowskich NATO, na stronie 

internetowej Biura Standaryzacji NATO http://nso.nato.int 

 

3.2. Wzajemne rządowe zapewnienie jakości opisane w niniejszej 

publikacji jest inicjowane po zawarciu umowy i/lub wynikającej z niej 

umowy podwykonawstwa oraz gdy na podstawie przeprowadzonej 

oceny ryzyka stwierdzono, że rządowe zapewnienie jakości jest 

niezbędne. 

 

3.3. Przyjęcie wyrobów i/lub jakakolwiek certyfikacja wyrobu (w tym 

dotycząca zdatności do lotu i zdatności do żeglugi) nie należą do 

zakresu działalności i odpowiedzialności przedstawiciela rządowego 

zapewnienia jakości, więc nie są również częścią wzajemnego 

rządowego zapewnienia jakości, natomiast spełnienie wymagań 

obowiązkowych/wymagań prawnych leży w wyłącznej 

odpowiedzialności zamawiającego i dostawcy. 

 

3.4. Celem rządowego zapewnienia jakości nie jest powielanie ani 

zastępowanie działań dostawcy, w tym kontroli i audytu systemu 

zarządzania jakością. Celem rządowego zapewnienia jakości jest 

wyłącznie zapewnienie, że działania dostawcy w zakresie jakości są 

skutecznie wykonywane, upewniając zamawiającego, że wymagania 

umowy w zakresie jakości zostały lub będą spełnione. 

SECTION 3 INTENT AND SCOPE  

 

3.1. The intent of this publication is to standardise and harmonise the 

process by which the participating Nations request and provide GQA to 

each other. The Mutual GQA process described herein is implemented 

by authority of NATO Standardisation Agreement 4107 that has been 

ratified by each of the participating NATO Nations. 

The ratification status including Nations’ reservations can be viewed, by 

authorised users, at the NATO Standardisation Office website 

http://nso.nato.int 

 

 

 

 

3.2. The Mutual GQA process described in this document is initiated 

after a contract and/or a derived subcontract is issued and a risk 

assessment determines that GQA is necessary.  

 

 

 

3.3. Acceptance of product and/or any kind of product certification (e.g. 

airworthiness or seaworthiness) are not activities and responsibilities of 

the GQAR, therefore, are not part of the Mutual GQA process, but 

compulsory/legal requirements under exclusive responsibility of the 

Acquirer and the Supplier. 

 

 

 

3.4. GQA is not intended to replace or replicate Supplier activities, 

including inspection and QMS auditing. GQA is intended only to provide 

confidence that the Supplier activities related to quality are performed 

effectively, giving confidence to the Acquirer that contractual 

requirements relating to quality will or have been met.  
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SEKCJA 4 METODOLOGIA DZIAŁANIA 

 

4.1. Informacje ogólne 

 

4.1.1. Niniejsza publikacja zawiera instrukcje określające co stanowi 

minimum, niezbędne do spełnienia przez państwa członkowskie 

zobowiązań wynikających z dokumentu STANAG 4107.  Zawiera 

również wytyczne, które ułatwiają wykonanie instrukcji oraz pomocne 

przykłady i dobre praktyki. Ogólny zarys procesu przedstawiono na 

rysunku 4A. 

 

4.1.2. W niniejszej publikacji wyraz „powinien/należy” oznacza 

wymaganie, wynikające z dokumentu STANAG 4107. Wyraz „zaleca 

się/jest zalecane” oznacza wskazówki lub zalecenia. 

 

4.1.3. Określenie procesów wspierających rządowe zapewnienie 

jakości, materiały referencyjne i formularze zamieszczono  

w załącznikach do niniejszej publikacji. 

 

4.1.4. Formularze zaprojektowano w celu wsparcia procesu 

i ujednolicenia komunikacji między uczestnikami rządowego 

zapewnienia jakości. Obowiązkowe jest posługiwanie się formularzami 

identyfikacji, oceny i komunikowania ryzyka (RIAC), wnioskiem 

o rządowe zapewnienie jakości (RGQA), odpowiedzią na wniosek  

o rządowe zapewnienie jakości (RGQAR) oraz raportem na 

zakończenie rządowego zapewnienia jakości (GQACR). Uczestnikom 

rządowego zapewnienia jakości zaleca się korzystanie ze wszystkich 

formularzy w celu zachowania spójności i ciągłości procesu. 

Podstawowym narzędziem wymiany informacji między uczestnikami 

rządowego zapewnienia jakości powinna być elektroniczna wymiana 

danych, np. poczta elektroniczna, faks, telefon itd. 

 

4.1.5. Państwa uczestniczące powinny implementować i zarządzać 

procesem rządowego zapewnienia jakości zgodnie z niniejszą 

publikacją. Poszczególne państwa powinny ciągle doskonalić 

prowadzone procesy rządowego zapewnienia jakości  (patrz p. 4.4). 

 

4.1.6. Ocena ryzyka jest skuteczną metodą ustalenia ilości i rodzaju 

zasobów rządowych jakie mają być zaangażowane do realizacji 

rządowego zapewnienia jakości.  W sytuacji, gdy ryzyko jest wspólne 

w różnych umowach między zamawiającym, a dostawcą, należy 

rozważyć podejście obiektowe (patrz Załącznik D,  p. D.6). Należy  mieć 

świadomość, że ryzyko z definicji jest niepewne i poziom pewności jest 

subiektywny. Wobec tego delegowanych zachęca się do odnoszenia 

się do oczekiwań i obaw delegującego w odpowiedzi na wnioski 

o rządowe zapewnienie jakości (patrz p. 6.2). 

 

4.1.7. Umowy, stroną których jest państwo działające na rzecz państwa 

trzeciego, będą rozpatrywane dla każdego przypadku osobno. 

SECTION 4 CONCEPT OF OPERATION  

 

4.1. General 

 

4.1.1. This publication provides instruction detailing what is considered 

the minimum to fulfil Nations’ commitments within STANAG 4107. 

Guidance is also provided to aid the application of the fulfilment of the 

instructions and provides some helpful examples and good practice. An 

overview of the process is provided at Figure 4A. 

 

 

4.1.2. Within this document the word ‘shall’ is used to indicate an 

instruction, which directly relates to the commitments within STANAG 

4107. The word ‘should’ is used to indicate guidance or 

recommendations. 

4.1.3. GQA Supporting Processes, reference material and forms are 

provided in the annexes to this publication. 

 

 

4.1.4. The forms are designed to support the process and standardize 

communications between GQA participants. The use of the RIAC, 

RGQA, RGQAR and GQACR is mandated. GQA participants are 

strongly encouraged to use all of the other forms in order to assure 

coherence and continuity. Electronic transmission e.g. email, fax and 

telephone should be the usual method of information exchange between 

the GQA participants.  

 

 

 

 

 

 

4.1.5. Participating Nations are required to implement and manage their 

GQA process in accordance with this publication. Nations’ GQA process 

should be subject to continual improvement (reference para. 4.4). 

 

 

4.1.6. Risk assessment is an effective means of determining the 

appropriate amount and type of Government resources to be applied to 

a GQA delegation. Where risks are common across different contracts 

and/or Acquirers with a Supplier, the Facility Wide Approach should be 

considered (reference Annex D para. D.6). It should be recognised that 

risk, by definition, is uncertain and confidence is subjective. Delegatees 

are therefore, encouraged to address the expectations and concerns of 

the Delegator in responses to GQA requests and communications 

(reference para. 6.2).  

 

4.1.7. Contracts involving one Nation acting on behalf of a third party 

other than that Nation will be handled on a case by case basis. 
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Rysunek 4A Ogólny zarys procesu wzajemnego rządowego zapewnienia jakości.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ocena 
i identyfikacja 

ryzyka – 
Sekcje 5, 6 

i Załącznik C 

Wniosek 
o rządowe 

zapewnienie 
jakości – 

Sekcje 7 i 8 

Odpowiedź 
na wniosek 
o rządowe 

zapewnienie 
jakości – 

sekcje 9 i 10   

Planowanie 
rządowego 

zapewnienia 
jakości – 

sekcje 11 i 12   

Realizacja 
rządowego 

zapewnienia 
jakości – 

Sekcje 13 i 14 

Zakończenie 
rządowego 

zapewnienia 
jakości 

– Sekcje 15 

 

• Pierwotnym celem jest stwierdzenie, czy rządowe zapewnienie jakości jest konieczne, następnie oszacowanie ryzyka 
w trakcie realizacji procesu rządowego zapewnienia jakości. 

• Dane wejściowe: Umowa lub intencja zawarcia umowy oraz źródła informacji o ryzyku (Zał. C, rys. C-2) 

• Działania obejmują: ocenę ryzyka w celu identyfikacji i analizy ryzyka lub obszarów występowania ryzyka, 
wymagających przeprowadzenia rządowego zapewnienia jakości. 

• Dane wyjściowe: formularz identyfikacji, oceny i komunikowania ryzyka oraz decyzja, czy kierować do innego państwa 
wniosek o rządowe zapewnienie jakości. 

• Celem jest złożenie wniosku o rządowe zapewnienie jakości do innego państwa członkowskiego. 

• Dane wejściowe: umowa, formularz identyfikacji, oceny i komunikowania ryzyka oraz potrzeba rządowego zapewnienia 
jakości. 

• Działania obejmują: zgłoszenie do państwa delegowanego wniosku o rządowe zapewnienie jakości ze szczegółowym 
opisem zidentyfikowanych i sklasyfikowanych ryzyk. 

• Dane wyjściowe: kompletny lub poprawiony wniosek o rządowe zapewnienie jakości przesłany do delegowanego. 

• Celem jest akceptacja (w pełni lub częściowo) lub odrzucenie wniosku o rządowe zapewnienie jakości. 

• Dane wejściowe: Otrzymany wniosek o rządowe zapewnienie jakości oraz formularz identyfikacji, oceny 
i komunikowania ryzyka od państwa członkowskiego NATO lub organizacji NATO. 

• Działania obejmują: Potwierdzenie wpłynięcia wniosku o rządowe zapewnienie jakości, przegląd, identyfikacja 
i  klasyfikacja dodatkowego ryzyka oraz określenie, że rządowe zapewnienie jakości może być przeprowadzone 
(możliwość i zakres). Dostarczenie opinii zwrotnej od delegowanego na żądanie ze strony delegującego. 

• Dane wyjściowe: zaakceptowany, zaakceptowany częściowo lub odrzucony wniosek o rządowe zapewnienie jakości. 
Opinia zwrotna dla delegującego jeżeli była wymagana. 

• Celem jest zaplanowanie odpowiednich działań rządowego zapewnienia jakości w oparciu o zidentyfikowane ryzyko. 

• Dane wejściowe: zaakceptowany (w całości lub częściowo) wniosek o rządowe zapewnienie jakości, formularz 
identyfikacji, oceny i komunikowania ryzyka oraz odpowiednie plany, harmonogramy (np. harmonogramy produkcji, 
badań i dostawy) i procesy dostawcy. 

• Działania obejmują: Ustalenie działań w ramach rządowego zapewnienie jakości i najbardziej odpowiednich technik w celu 
zapewnienia monitorowania i minimalizowania określonego ryzyka. Zmiana planu w zależności od zmiany ryzyka. 

• Dane wyjściowe: udokumentowany plan rządowego zapewnienia jakości. 

• Celem jest wykonanie, raportowanie, przegląd i zapisy z zaplanowanych działań w celu zapewnienia, że ryzyka są 
monitorowane i minimalizowane. 

• Dane wejściowe: Plan rządowego zapewnienia jakości. 

• Działania obejmują: Wykonanie, udokumentowanie i raportowanie czynności rządowego zapewnienia jakości zgodnie 
z planem. Dostarczenie delegowanemu opinii zwrotnej od delegującego zgodnie z ustaleniami. 

• Dane wyjściowe: Raporty z działań w ramach rządowego zapewnienia jakości, zapisy i ciągłe przekazywanie 
informacji zwrotnych na temat ryzyka (formularz identyfikacji, oceny i komunikowania ryzyka). Opinie zwrotne od 
delegującego zgodnie z ustaleniami. 

• Celem jest przegląd i zakończenie wniosku o rządowe zapewnienie jakości oraz ocena poziomu zadowolenia 
delegującego. 

• Dane wejściowe: rządowe zapewnienie jakości, raporty i zapisy wykonanych działań w ramach rządowego 
zapewnienia jakości 

• Działania obejmują: powiadomienie delegującego o zakończeniu rządowego zapewnienia jakości i wymaganie opinii 
zwrotnej. 

• Dane wyjściowe: Raport na zakończenie rządowego zapewnienia jakości, status ryzyka na zakończenie (formularz 
identyfikacji, oceny i komunikowania ryzyka) oraz opinia zwrotna. Opinie zwrotne są obowiązkowe, gdy formalnie o nie 
zawnioskują delegujący we wniosku o GQA i delegowany w odpowiedzi na wniosek o GQA. 
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Figure 4A The Mutual GQA Process Overview 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risk, 
Identification & 
Assessment 

Sections 5, 6 & 
Annex C 

GQA 
Request 
Sections 

7 & 8 

Response to 
GQA 

Request 
Sections 
9 & 10 

GQA Planning 
Sections 
11 & 12 

GQA 
Performance 

Sections 
13 & 14 

GQA Closure 
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• The initial purpose is to determine whether GQA is required, then to continually assess risk status 
through the life of the GQA delegation. 
• Input: A contract or intent to contract; and sources of Risk information (Annex C Figure C-2) 
• Activities include: Risk assessment to identify and analyse risks or risk areas requiring GQA. 
• Outputs: RIAC and a decision whether to request GQA from another NATO Nation. 

• The purpose is to request GQA from another NATO Nation. 
• Input: A contract, RIAC and a need for GQA. 
• Activities include: Communicating the requirement for GQA to the Delegatee Nation detailing the 
identified and classified risks. 
• Output: A completed or revised RGQA sent to the Delegatee. 

• The purpose is to accept (full or partial) or reject the RGQA. 
• Input: Receipt of a RGQA and RIAC from another NATO nation or organisation. 
• Activities include: RGQA acknowledgement, review, identification and classification of additional 
risks, and a determination that GQA can be performed (capability and capacity). Provision of 
Delegatee satisfaction feedback if requested by the Delegator. 
• Output: An accepted, partially accepted, or rejected request for GQA. Delegation feedback (DFB) 
to the delegator if requested. 

• The purpose is to plan the appropriate GQA activities based on the identified risks. 
• Inputs: An accepted (full or partial) RGQA, RIAC, and relevant supplier plans, schedules (e.g. 
production, test and delivery schedules) and processes. 
• Activities include: Determining the GQA activities and techniques best suited to provide 
confidence 
that the identified risks are monitored or mitigated. Re-plan as risks change. 
• Output: The documented GQA plan. 

• The purpose is to perform, report, review and record the planned activities to provide confidence 
that risks continue to be monitored or mitigated. 
• Input: The GQA plan. 
• Activities include: Performing, recording, and reporting the GQA activity as planned. Provision of 
Delegator Feedback to the Delegatee as agreed. 
• Outputs: GQA activity reports, records and continual risk information feedback (RIAC). Delegator 
feedback (DFB) as agreed. 

• The purpose is to review and close the RGQA and assess Delegator satisfaction. 
• Input: GQA, reports and records of the performed GQA activities 
• Activities include: Notification to the Delegator of GQA completion and request for Delegator 
satisfaction feedback. 
• Outputs: A GQA closure report, Risk Status at closure (RIAC) and Delegation feedback (DFB). 
Delegation Feedback is mandatory when formally requested by the Delegator in the RGQA, and by 
the Delegatee in the RGQAR. 
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4.2. Informacje o rządowym zapewnieniu jakości 

 

4.2.1. Wymiana informacji 

 

4.2.1.1. Ciągła wymiana informacji między uczestnikami rządowego 

zapewnienia jakości jest podstawą skutecznej implementacji 

wzajemnego procesu rządowego zapewnienia jakości. Celem wymiany 

informacji między delegującym i delegowanym jest dostarczenie: 

a) delegowanemu niezbędnych informacji do planowania i wykonania 

rządowego zapewnienia jakości, 

b) delegującemu obiektywnych dowodów na to, że wymagania 

umowy dotyczące jakości są lub zostaną spełnione. 

 

4.2.1.2. Komunikacja i wymiana informacji między delegującym 

a delegowanym powinny rozpocząć się jak najszybciej zgodnie 

z lokalnym prawem w zakresie umów i bez zakłócania procesu 

umownego, na przykład: 

a) przed zawarciem umowy, państwa członkowskie NATO mogą się 

kontaktować w celu omówienia dostępności zasobów do 

przeprowadzenia rządowego zapewnienia jakości. 

b) przed złożeniem wniosku o rządowe zapewnienie jakości i po 

podpisaniu umowy zachęca się delegującego do kontaktu 

z delegowanym w celu omówienia ryzyka w celu uwzględnienia go we 

wniosku o rządowe zapewnienie jakości. 

 

4.2.1.3. Jeżeli został sporządzony wniosek o rządowe zapewnienie 

jakości, należy powoływać się na odpowiedni numer wniosku podczas 

komunikowania między delegującym i delegowanym. Uznaje się, że 

procesy powoływania mogą się różnić w poszczególnych państwach 

członkowskich, dlatego delegujący może wpisywać w formularzach 

rządowego zapewnienia jakości dodatkowy numer referencyjny.   

W takich sytuacjach należy powoływać się na oba numery referencyjne. 

Powyższe 2 numery referencyjne powinny być identyfikowalne 

względem siebie. 

 

4.2.1.4. Wymiana informacji niejawnych pomiędzy uczestniczącymi 

państwami powinna odbywać się wyłącznie zgodnie z obowiązującymi 

procedurami krajowymi. 

 

4.2.2. Raporty 

4.2.2.1. Celem procesu rządowego zapewnienia jakości jest 

zapewnienie zamawiających, że ich wymagania zawarte w umowie 

w zakresie jakości są lub zostaną spełnione. Taką pewność daje 

wiedza o tym, że rządowe zapewnienie jakości jest wykonywane. Gdy 

delegujący wymaga więcej przejrzystości, należy wymagać raportów. 

Delegujący powinien wiedzieć, że podstawowym zadaniem 

przedstawiciela rządowego zapewnienia jakości jest wykonanie 

rządowego zapewnienia jakości, więc zgłoszone wymagania powinny 

być proporcjonalne do projektu lub ryzyka związanego z umową.  

4.2. GQA Information  

 

4.2.1. Information Exchange 

 

4.2.1.1. The continual exchange of information between the GQA 

participants is key to the effective implementation of the Mutual GQA 

process. The aims of information exchange between Delegator and 

Delegatee are to provide:  

a)   The Delegatee with the necessary information to plan and perform 

GQA, 

b) The Delegator with objective evidence that the contractual 

requirements relating to quality are or will be met. 

 

4.2.1.2. Communication and information exchanged between Delegator 

and Delegatee should start as soon as possible in compliance with the 

applicable local contract laws and without interfering with the contract 

process, for example: 

a)   Prior to the contract issue, NATO Nations may contact each other 

to discuss the availability of GQA resources. 

 

b)   Prior to initiating the RGQA and when the contract is signed, the 

Delegator is encouraged to contact the Delegatee to discuss risks for 

inclusion on the RGQA. 

 

 

4.2.1.3. Once an RGQA is generated all written communications 

between the Delegator and Delegatee should reference the relevant 

RGQA Number. It is recognised that Nations’ referencing processes 

may differ; It is therefore, permissible for the Delegatee to assign an 

additional reference number to GQA Forms. In these cases both 

reference numbers should be quoted. The 2 reference numbers must 

be traceable to each other.  

 

 

 

4.2.1.4. Classified information shall only be exchanged in accordance 

with national procedures currently in place between the participating 

Nations. 

 

4.2.2. Reports 

4.2.2.1. The GQA process is intended to provide Acquirers with 

confidence that their contractual requirements relating to quality will be 

or have been met. Confidence can be gained through the knowledge 

that GQA is being performed. Where the Delegator requires more 

visibility, GQA reports should be requested. The Delegator should 

recognise that the GQAR’s primary task is the performance of GQA and 

so reporting requirements should be proportional to the project or 

contractual risks.  
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4.2.2.2. Raporty, które mogą być wymagane, zawierają: 

a) bieżący status ryzyka w trakcie realizacji procesu rządowego 

zapewnienia jakości (formularz identyfikacji, oceny i komunikowania 

ryzyka), 

b) raporty z rządowego zapewnienia jakości dotyczące konkretnego 

działania lub cykliczne, 

c) raport niezgodności jakościowej. 

 

4.2.2.3. Szczegóły raportowania, częstotliwość i format należy 

uzgodnić we wniosku o rządowe zapewnienie jakości. Raport na 

zakończenie wniosku o rządowe zapewnienie jakości, włącznie ze 

statusem ryzyka na zakończenie, jest obowiązkowy i należy dostarczyć 

go przedstawicielowi rządowego zapewnienia jakości bez konieczności 

wnioskowania. 

 

4.2.2.4. Powiadomienie o  niezadowalających okolicznościach 

 

Jeżeli przedstawiciel rządowego zapewnienia jakości w dowolnym 

czasie uzna, że nie można kontynuować rządowego zapewnienia 

jakości z powodu niezgodności w systemie zarządzania jakością 

dostawcy lub wyrobu i że te niezgodności mają zasadnicze znaczenie 

lub będą powodem znaczącego opóźnienia, przedstawiciel rządowego 

zapewnienia jakości powinien niezwłocznie zgłosić to delegującemu 

(patrz dokument AQAP 4107, p. 4.2 1.a). 

 

4.2.2.5. Raporty rządowego zapewnienia jakości należy traktować jako 

zapisy. 

 

4.2.3. Zapisy 

 

4.2.3.1. W ramach procesu wzajemnego rządowego zapewnienia 

jakości należy ustanowić i utrzymywać zapisy w celu udowodnienia 

wykonania rządowego zapewnienia jakości, spełnienia wymagań 

dotyczących raportowania i zapewnienia, że wszystkie wymagania 

umowy w zakresie jakości są lub zostaną spełnione. 

 

4.2.3.2. Zapisy rządowego zapewnienia jakości powinny obejmować co 

najmniej: 

a)   wniosek o rządowe zapewnienie jakości, 

b)   identyfikację, ocenę i komunikowanie ryzyka 

c)   plan rządowego zapewnienia jakości, 

d) wyniki działań rządowego zapewnienia jakości wskazujące 

weryfikację: systemu, procesu lub wyrobu oraz terminy realizacji. 

Działania związane z elementami krytycznymi muszą być szczególnie 

uwydatnione, 

e) wszystkie działania związane z zadysponowaniem, wyjaśnieniem  

i naprawą wyrobów niezgodnych, np. raport niezgodności jakościowej, 

reklamacja klienta i odstępstwa, 

f)   Raporty z rządowego zapewnienia jakości (patrz podrozdział 4.2.2.). 

4.2.2.2. Reports that may be requested include: 

a)   Ongoing Risk Status (The Risk Identification, Assessment and 

Communication Form), 

 

b)   GQA Reports for specific activity or periodically, 

 

c)   Quality Deficiency Reports (QDR). 

 

4.2.2.3. Reporting details, frequency and format should be agreed 

through the RGQA. A RGQA Closure Report including the risk status at 

closure is mandatory and shall be provided by the GQAR without 

request. 

 

 

 

4.2.2.4. Notification of Unsatisfactory Conditions 

 

If the GQAR finds that, at any time during the course of the order, GQA 

cannot proceed because of deficiencies in the Supplier’s quality system 

or product and such deficiencies are of major importance or will be a 

cause of excessive delay, the GQAR will immediately advise the 

Delegator (reference AQAP 4107 para. 4.2 1.a).  

 

 

 

4.2.2.5. GQA reports shall be considered as records. 

 

 

4.2.3. Records 

 

4.2.3.1. Within the Mutual GQA process, records shall be established 

and maintained to provide evidence of GQA performance, satisfy 

reporting requirements, and provide confidence that contractual 

requirements relating to quality are or will be met.  

 

 

4.2.3.2. GQA records shall include as a minimum:  

 

a) The RGQA, 

b) RIAC, 

c) GQA Plan, 

d) Results of GQA activities indicating the system, process or product 

verified and dates performed. Activities associated with critical items 

shall be highlighted, 

 

e) All activity associated with the disposition, investigation and 

correction of the nonconforming product e.g. QDRs, Customer 

Complaints and Concessions, 

f) GQA Reports (reference sub-heading. 4.2.2.). 
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4.2.3.3. Zapisy powinny być nadzorowane zgodnie z praktyką krajową, 

jednakże powinny one być odpowiednio zabezpieczone, czytelne, 

identyfikowalne i łatwe do odzyskania. Okres przechowywania zapisów 

określa się zgodnie z praktyką krajową co najmniej do momentu 

zakończenia umowy, chyba że we wniosku o rządowe zapewnienie 

jakości ustalono inaczej. 

 

4.2.3.4. Zapisy należy udostępnić delegującemu na żądanie. 

 

4.2.3.5. Formularz identyfikacji, oceny i komunikowania ryzyka oraz 

zapisy z rządowego zapewnienia jakości powinny być wykorzystane 

przez delegującego, jako niezbędne do przeglądu, weryfikacji  

i dostosowania do bieżących wymagań rządowego zapewnienia 

jakości, jak również do poprawienia jakości przyszłych wniosków  

o rządowe zapewnienie jakości, a delegowany posługuje się 

odpowiednio powyższymi narzędziami w celu dostosowania planów 

rządowego zapewnienia jakości. 

 

4.3. Umiejętności i kompetencje 

 

4.3.1. Uczestnicy rządowego zapewnienia jakości powinny mieć 

odpowiednie umiejętności i kompetencje,  żeby należycie zaplanować 

i pełnić swoje obowiązki w ramach wzajemnego rządowego 

zapewnienia jakości. Od uczestników rządowego zapewnienia jakości 

oczekuje się wiedzy technicznej i znajomości praktyk stosowanych  

w przemyśle, sojuszniczych znajomości publikacji AQAP oraz technik, 

które są wykorzystywane przez dostawcę w celu spełnienia wymagań 

umowy. 

 

4.3.2. Uczestników rządowego zapewnienia jakości należy 

odpowiednio przeszkolić zgodnie z praktyką krajową. 

 

4.4. Pomiary, analiza i doskonalenie 

 

4.4.1. Uczestników rządowego zapewnienia jakości zachęca się do 

dostarczania opinii zwrotnej w celu ułatwienia państwom 

uczestniczącym dokonania oceny stopnia implementacji procesu 

wzajemnego rządowego zapewnienia jakości. Opinię zwrotną można 

przedstawić w każdym momencie realizacji wniosku o rządowe 

zapewnienie jakości, aczkolwiek zaleca się zrobić to jak najwcześniej, 

aby szybko wyjaśnić jakiekolwiek nieporozumienia. Opinię zwrotną 

przekazuje się w sposób, który uznaje się za odpowiedni.  

 

4.4.2. Poniżej podano zalecane minimalne wskaźniki w celu oceny 

stopnia wykonania procesu wzajemnego rządowego zapewnienia 

jakości: 

a)  jakość wniosku o rządowe zapewnienie jakości oraz formularza 

identyfikacji, oceny i komunikowania ryzyka: 

 

4.2.3.3. Records should be controlled in accordance with national 

practices but shall be appropriately protected, legible, readily identifiable 

and retrievable. Record retention periods will be in accordance with 

national practices and at least until the completion of the contract unless 

otherwise agreed on the RGQA. 

 

 

4.2.3.4. Records shall be made available to the Delegator upon request. 

 

4.2.3.5. The RIAC and other GQA records shall be used by the 

Delegator to review, revise or adjust current RGQA requirements, as 

necessary, and for enhancing the quality of future GQA requests and by 

the Delegatee to adjust GQA plans accordingly.  

 

 

 

 

 

4.3. Skills and Competence 

 

4.3.1. The GQA participants shall have the necessary skills and 

competence to properly plan and execute their responsibilities 

associated with the Mutual GQA process. The GQA participants are 

expected to be knowledgeable of relevant industry and technical 

practices, AQAPs and techniques used by the Supplier in fulfilment of 

the contract requirements.  

 

 

 

4.3.2. The GQA participants shall be appropriately trained, in 

accordance with national practice.  

 

4.4. Measurement, Analysis and Improvement 

 

4.4.1. The GQA participants are encouraged to provide feedback to aid 

the participating Nations to measure their implementation of the Mutual 

GQA process. Feedback can occur at any point throughout the life of 

the GQA Delegation but should be as early as possible so that any 

misunderstandings can be resolved quickly. This feedback may be 

communicated by whatever means is deemed appropriate.  

 

 

 

4.4.2. The following are the recommended minimum performance 

indicators to measure the Mutual GQA process:  

 

a)   The quality of RGQA and RIAC 
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• jasne określenie ryzyka, 

• zawarcie informacji lub odesłanie do informacji niezbędnych dla 

przedstawiciela rządowego zapewnienia jakości do zaplanowania 

i przeprowadzenia rządowego zapewnienia jakości. 

• terminowe przekazanie. 

b)   Skuteczna komunikacja obejmująca: 

• terminowe potwierdzenie wpłynięcia wniosku o rządowe 

zapewnienie jakości, 

• terminową akceptację wniosku o rządowe zapewnienie jakości. 

c) Opinia delegującego dotycząca usług zapewnianych przez 

delegowanego: 

• standardów komunikowania, 

• standardów raportów z rządowego zapewnienia jakości, 

• terminowości raportów, 

• poziomu pewności, że wymagania umowy w zakresie jakości 

zostaną lub są spełnione.  

Uwaga: Formularz opinii zwrotnej zamieszczony w Załączniku B 

zawiera ramowe wskazówki w zakresie przesyłania opinii zwrotnej. 

Stanowczo zachęca się do korzystania z tego formularza. 

 

4.4.3. Na potrzeby oceny: 

a) delegowanego zachęca się do przesłania do punktu kontaktowego 

rządowego zapewnienia jakości w państwie delegującym opinii 

zwrotnych o jakości wniosku o rządowe zapewnienie jakości oraz 

formularza identyfikacji, oceny i komunikowania ryzyka (patrz  

Sekcje 9 i 10). 

b) delegującego zachęca się do przesłania opinii zwrotnej o jakości 

świadczonych usług (patrz Sekcje 13 i 15) do punktu kontaktowego 

rządowego zapewnienia jakości w państwie do którego delegowano 

wniosek.  

 

4.4.4. Państwa uczestniczące stanowczo zachęca się do analizy 

informacji zwrotnych i podjęcia działań w celu rozważenia możliwości 

podjęcia działań doskonalących.  

 

Uwaga: Analizę opinii zwrotnych należy uzasadniać biorąc pod uwagę: 

 

a) liczbę złożonych wniosków o rządowe zapewnienie jakości, 

b) liczbę otrzymanych wniosków o rządowe zapewnienie jakości, 

c) wszelkie kwestie wynikające z raportów z rządowego zapewnienia 

jakości (ale bez wskazania państw lub dostawców), 

d) liczbę wniosków wysłanych lub przyjętych przez państwo 

uczestniczące w rządowym zapewnieniu jakości.  

• Risks clearly identified, 

• Contain or reference all information needed for the GQAR to plan 

and perform GQA, 

 

• Timely transmission. 

b)   Effective communication including 

• Timely RGQA acknowledgment, 

• Timely RGQA Acceptance. 

 

c)   The Delegator’s opinion of the service provided by the Delegatee 

 

• Standard of communication, 

• Standard of GQA Reports, 

• Timeliness of Reports, 

• Level of confidence that contractual requirements relating to quality 

should or have been met. 

Note: The DFB form at Annex B provides a common framework for 

delegation feedback and its use is strongly encouraged. 

 

 

4.4.3. For measurement purposes the: 

a)  Delegatee is encouraged to provide feedback to the Delegating 

Nation’s GQA Focal Point on the Quality of the RGQA and RIAC 

(reference Sections 9 and 10). 

 

 

b)  Delegator is encouraged to provide feedback to the Delegatee 

Nation’s GQA Focal Point on the quality of services provided (reference 

Section 13 and 15). 

 

 

4.4.4. Participating Nations are strongly encouraged to analyse 

feedback received and take action to address any validated 

improvement opportunities.  

 

Note: Analysis of feedback should be rationalised by taking into account 

the following: 

a)   The number of RGQAs submitted, 

b)   The number of RGQAs received, 

c)   Any issues arising from GQA reports (but not identifying Nations or 

Suppliers), 

d)   The number of delegations either requested or received by the GQA 

participating Nation. 
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SEKCJA 5 IDENTYFIKACJA, OCENA I KOMUNIKOWANIE RYZYKA 

- INSTRUKCJE 

 

Cel: stwierdzenie, czy rządowe zapewnienie jakości jest konieczne, 

następnie ocena ryzyka w trakcie realizacji rządowego zapewnienia 

jakości. 

Dane wejściowe: Umowa lub intencja zawarcia umowy oraz źródła 

informacji o ryzyku (Załącznik C, rysunek C-2).  

Działania: działania obejmujące ocenę ryzyka w celu identyfikacji 

i analizy ryzyka lub obszarów występowania ryzyka, wymagających 

przeprowadzenia rządowego zapewniania jakości.  

Dane wyjściowe: formularz identyfikacji, oceny i komunikowania ryzyka 

oraz decyzja, czy kierować do innego państwa wniosek o rządowe 

zapewnienie jakości. 

 

5.1. Dane wejściowe/inicjatorzy 

 

Informacje o ryzyku są wykorzystywane w celu rozpoczęcia procesu. 

Należy je ciągle przeglądać i weryfikować, żeby zagwarantować, że 

działania rządowego zapewnienia jakości są nadal odpowiednie. 

 

5.2. Identyfikacja ryzyka 

 

Delegujący powinien określić ryzyko, sporządzając na piśmie 

oświadczenie o ryzyku. Oświadczenie o ryzyku powinno zawierać 

odpowiedź na pytanie: "Co może pójść nie tak z tą umową?". 

Następnie, tam, gdzie jest to możliwe, wskazać przyczyny ryzyka 

poprzez pytanie: „dlaczego wskazane ryzyko może wystąpić?”. 

Jeśli nie są znane informacje o konkretnych przyczynach ryzyka, patrz 

punkt 6.2. 

 

5.3. Ocena ryzyka 

 

Należy ocenić ryzyko w celu stwierdzenia, czy kierować wniosek 

o rządowe zapewnienie jakości do innego państwa. Wszyscy 

uczestnicy rządowego zapewnienia jakości powinni kontynuować 

ocenę ryzyka w trakcie realizacji wniosku o rządowe zapewnienie 

jakości w celu zapewnienia, że rządowe zapewnienie jakości jest 

adekwatne do bieżącego ryzyka dotyczącego spełnienia wymagań 

jakościowych. Szczegółowe informacje podano w Załączniku C.  

 

5.4. Postanowienie o uruchomieniu GQA 

 

Delegujący powinien rozważyć, czy: 

a)    można odpowiednio monitorować i ograniczać ryzyko podczas 

dostawy wyrobów do zamawiającego i czy jest to wykonalne, 

 

b) istotność zidentyfikowanego ryzyka wymaga rządowego 

zapewnienia jakości, 

SECTION 5 RISK IDENTIFICATION, ASSESSMENT AND 

SOMMUNICATION INSTRUCTIONS  

 

Purpose: To determine whether GQA is required, then to continually 

assess risk status throughout the life of the GQA delegation. 

 

Inputs: A contract or intent to contract; and sources of risk information 

(Annex C, Figure C-2). 

Activities: Activities include risk assessment to identify and analyse risks 

or risk areas requiring GQA. 

 

Outputs: RIAC and a decision whether to request GQA from another 

NATO Nation. 

 

 

5.1. Inputs/Initiators 

 

Risk information is used to initiate the process and shall be continually 

reviewed and revised to assure the GQA activities remain appropriate.  

 

 

5.2. Risk Identification 

 

The Delegator shall identify risk by writing a risk statement. The risk 

statement should answer the question ‘What might go wrong on this 

contract?’ Then, whenever possible identify the risk causes asking, 

‘Why identified risks might occur?’  

 

Where specific risk cause information is not known please refer to para. 

6.2.  

 

5.3. Risk Assessment 

 

Risk shall be assessed to determine whether to request GQA from 

another Nation. Assessments shall continue throughout the life of the 

GQA delegation by all GQA participants, to assure that the GQA 

remains aligned to the current risks to the fulfilment of the requirements 

relating to quality. For details refer to Annex C.  

 

 

 

5.4. Delegation Determination 

 

The Delegator shall consider whether: 

a)   The risk can be adequately monitored or mitigated at delivery of the 

supplies to the Acquirer and if the capability to do so is available, 

 

b)   The magnitude of the identified risk warrant requesting GQA, 
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c)  realizacja rządowego zapewnienia jakości może mieć wpływ na 

działania dostawcy w zakresie ryzyka i przyczyn ryzyka. 

 

5.4.1. Każda decyzja o uruchomieniu GQA powinna opierać się na 

ryzyku i fakcie, że realizacja rządowego zapewnienia jakości będzie 

mogła dostarczyć pewności, że wymagania umowy odnoszące się do 

jakości zostaną spełnione. 

 

Uwaga: rządowe zapewnienie jakości nie może oddziaływać na wpływ 

ryzyka, tylko na prawdopodobieństwo jego wystąpienia. 

 

5.4.2. Warunki umowy 

Delegujący powinien upewnić się, że umowa lub planowana umowa 

zawiera odpowiednie wymagania (patrz dokument AQAP 4107,  

p. 2.1 1.c). 

 

5.5. Komunikowanie ryzyka 

 

Należy korzystać z formularza identyfikacji, oceny i komunikowania 

ryzyka, zamieszczonego w Załączniku B3, w celu komunikowania 

ryzyka będącego przedmiotem rządowego zapewnienia jakości oraz  

 jego bieżącego statusu. 

 

5.6. Informacje o ryzyku 

 

Uczestnicy rządowego zapewnienia jakości powinni przechowywać 

informacje o ryzyku zamieszczone w formularzu identyfikacji, oceny 

i komunikowania ryzyka i powinny być one łatwo dostępne  

w odniesieniu do wyrobu, procesu lub dostawcy. Informacje o ryzyku 

należą do informacji handlowych podlegających szczególnej ochronie  

i należy korzystać z nich wyłącznie w celu przeprowadzenia rządowego 

zapewnienia jakości. Nie należy przekazywać informacji o ryzyku 

osobom niebędącym uczestnikami rządowego zapewnienia jakości  

bez uprzedniego uzgodnienia z zamawiającym, dostawcą 

i przedstawicielem rządowego zapewnienia jakości.  

 

 

c)   GQA can influence Supplier’s performance associated with the risk 

and risk causes. 

 

5.4.1. Any decision to delegate shall be based on risk and the fact that 

GQA will be able to provide confidence that contractual requirements 

relating to quality will be met.  

 

 

Note: GQA can not influence the impact of a risk, only the likelihood of 

its occurrence.  

 

5.4.2. Contractual Conditions 

The Delegator shall verify that the contract or intended contract contains 

appropriate contractual conditions (reference AQAP 4107 para. 2.1 1.c).  

 

 

5.5. Risk Communication 

 

The RIAC, at Annex B3, shall be used to communicate the GQA 

related risks and their ongoing status. 

 

 

 

5.6. Risk Information 

 

Risk information from the RIAC shall be stored by the GQA participants 

and be readily retrievable based on product, process and Supplier. Risk 

information is considered commercially sensitive and shall be used for 

GQA purposes only. Risk information shall not be shared  outside of the 

Mutual GQA participants, unless by prior agreement with the Acquirer, 

Supplier and GQAR.  
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5.1 

Wstępne dane wejściowe 

(zamawiający/delegujący)  

umowa lub intencja 

zawarcia umowy 

Źródła informacji 

o ryzyku – patrz 

rysunek C-2 

5.1 

Bieżące dane wejściowe 

(delegujący/delegowany

) raport z działalności 

rządowego zapewnienia 

jakości 

raport o statusie ryzyka 

rządowego zapewnienia 

jakości 

zmiana statusu ryzyka 

5.4, 5.4.1 i 6.2 

Postanowienie 

o  uruchomieniu GQA 

(delegujący) 

Czy rządowe zapewnienie 

jakości dostarcza pewności? 

Nie 

Tak 

 

 
wstępne dane 

wejściowe – patrz 

wniosek o rządowe 

zapewnienie jakości, 

dane wejściowe w 

trakcie realizacji GQA – 

patrz planowanie 

rządowego zapewnienia 

 
 

5.2 i 6.1 

Identyfikacja ryzyka 

(delegujący/delegowany) 

Zidentyfikowanie ryzyka 

i  przyczyny ryzyka 

 
 
 
 
 
 
 

 
5.5, 5.6, i 6.3 

Udokumentowanie 

ryzyka 

(delegujący/delegowany) 

formularz identyfikacji, 

oceny i komunikowania 

ryzyka 

 
 

5.3 

Ocena ryzyka 

(delegujący/delegowany) 

Ocena ryzyka 

Koniec procesu 

5.1 
Initial Inputs 

(Acquirer/Delegator) 
A Contract or Intent to 

Contract 
Risk Information 

Sources Ref 
Figure C-2 

5.1 
Ongoing Inputs 

(Delegator/Delegatee) 
GQA Activity Report 
GQA Status Report 
Risk Status Change 

New Risk Identified 

5.4, 5.4.1 & 6.2 
Delegation Determination 

(Delegator) 
Can GQA provide 

confidence? 

No 

For initial Inputs go to 
the GQA Request, 
For Ongoing inputs 

Go to the GQA 
Planning 

5.2 & 6.1 

Risk Identification 

(Delegator/Delegatee) 

Identify Risks and Risk 

Causes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.5, 5.6 & 6.3 
Risk Recording 

(Delegator/Delegatee) 
Risk Identification, 
Assessment and 

Communication Form 

(RIAC) 

5.3 
Risk Assessment 

(Delegator/Delegatee) 

Risk Assessment 

Process Ends 

Yes 
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SEKCJA 6 IDENTYFIKACJA, OCENA I KOMUNIKOWANIE RYZYKA 

– WYTYCZNE 

 

6.1 Oświadczenie o ryzyku oraz identyfikacja przyczyn ryzyka 

 

Identyfikacja ryzyka związanego z projektem, wymaganiami umowy  

lub dostawcą zazwyczaj wymaga skonsolidowanego wkładu ze strony 

delegującego i delegowanego. Ogólnie delegujący powinien mieć 

szerszy dostęp i wgląd do projektu i ryzyka związanego z umową i mieć 

większe możliwości oceny wpływu wystąpienia ryzyka.  Delegowany 

powinien mieć szerszy dostęp i wgląd do ryzyka wynikającego 

z działalności dostawcy i mieć większe możliwości oceny 

prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka. Dzięki ciągłej wymianie 

informacji o ryzyku obie strony mają dostęp i wgląd do informacji 

o ryzyku, niezbędnych do planowania działań rządowego zapewnienia 

jakości skupiając się na systemach, procesach i wyrobach mogących 

stanowić ryzyko dla zamawiającego. 

 

6.2. Nieznane ryzyka 

 

Uznaje się, że w niektórych sytuacjach informacje o ryzyku mogą nie 

być dostępne dla delegującego i że delegujący nie ma wiedzy 

technicznej pozwalającej na zidentyfikowanie ryzyka. W takich 

sytuacjach brak informacji o ryzyku może sam w sobie stanowić ryzyko 

dla państwa zamawiającego.  W każdym innym przypadku delegujący 

może uruchomić GQA celem uzyskania potwierdzenia istnienia ryzyka 

lub jego braku, a szczególnie ryzyka związanego z działalnością 

dostawcy.  

 

Na rysunku 6-A przedstawiono koncepcję procesu identyfikacji i oceny 

ryzyka w procesie rządowego zapewnienia jakości. 

SECTION 6 RISK IDENTIFICATION, ASSESSMENT AND 

COMMUNICATION GIUDANCE  

 

6.1. Risk Statements and Identification of Risk Causes Guidance 

 

Identifying risks associated with a project, contractual requirements or 

Supplier usually requires the consolidated input of the Delegator and the 

Delegatee. Generally the Delegator should have greater access and 

insight into project and contract risks and be better placed to assess the 

impact of a risk occurring. The Delegatee should have greater access 

and insight into Supplier performance risks and is better placed to 

assess the likelihood of a risk occurring. With continual sharing of risk 

information both have access and insight into the risk information 

necessary to focus and plan GQA activities on those systems, 

processes and products that pose risks to the Acquirer.  

 

 

 

6.2. Unknown Risks 

 

It is recognised that, in some situations, risk information may not be 

available to the Delegator or that the Delegator does not possess the 

technical expertise to identify the risks. In these situations, the lack of 

risk information may be, in fact, the risk to the Acquiring Nation. In either 

case, the Delegator may delegate in order to have the GQAR confirm or 

invalidate the risk, especially risks associated with the Supplier's 

performance.  

 

 

Figure 6-A illustrates the concept of the GQA risk identification and 

assessment process. 
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Rysunek 6-A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 6-A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O RYZYKU 

Opisowe oświadczenie o niepożądanym zdarzeniu. 
➢ Co może pójść nie tak z tą umową. 

Opis może być szczegółowy lub bardzo szczegółowy (powinien być odpowiedni 
dla przedstawiciela rządowego zapewnienia jakości). 

➢ Przykład: Ryzyko otrzymania wadliwych wyrobów określonych jako wyroby 
krytyczne ze względu na bezpieczeństwo. 

Dostarcza je delegujący 

➢ Jeśli jest nieznane, uzgodnić z delegowanym lub przedstawicielem 

rządowego zapewnienia jakości. 

PRZYCZYNY RYZYKA (POTENCJALNE) 

Potencjalna przyczyna lub powód wystąpienia ryzyka. 
Wskazać, jeśli są znane. 

W ramach wyjątku dopuszcza się wysłanie wniosku o rządowe zapewnienie 
jakości bez podania przyczyny. 

Można przedstawić w kategoriach systemu zarządzania jakością, procesu produkcji, 
charakterystyk wyrobu, kluczowych etapów projektu, wydarzeń lub działań itd. 

Przykład: Proces obróbki termicznej / AQAP 2110 Sekcja 5.4.7 
Nadzorowanie produkcji i dostarczanie usługi  / 5.4.6 Nadzór nad 
procesami, wyrobami i usługami dostarczanymi z zewnątrz 

INDEKS RYZYKA 

Wynik wpływu i prawdopodobieństwa (patrz Załącznik C) 

WPŁYW 
PRAWDO-

PODOBIEŃ-
STWO 

INDEKS 
RYZYKA 

RISK STATEMENT  

• Descriptive Statement of the Undesirable Event. 
➢ What might potentially go wrong with this contract. 

• Can be specific or a higher level description (but must be relevant to the receiving 
GQAR). 
➢ Example:  Risk of receiving defective product designated as a critical safety 

item 

• Shall be provided by the Delegator. 

➢ If not known, coordinate with the Delegatee or GQAR.  

RISK CAUSES (POTENTIAL) 

• Potential reason or cause that the risk might occur. 
➢ Shall be provided, if known. 
➢ Acceptable to send RGQA without a cause, but this will be by exception. 

• Could be expressed in terms of QMS requirements, manufacturing processes, 
product characteristics, project milestones, events, or activities etc. 
➢ Example:  Heat treatment Process / AQAP 2110 Section 5.4.7 Control of 

Production and Service Provision / 5.4.6 Control of externally provided 
processes, products and services 

RISK INDEX 

• Product of the impact and likelihood (reference Annex C)  
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6.3. Wytyczne dotyczące informacji o ryzyku 

 

Niniejszy dokument często odnosi się do informacji lub zapisów 

dotyczących ryzyka. Powyższe odniesienia dotyczą zapisów informacji 

o ryzyku prowadzonych przez zamawiającego, delegującego 

i delegowanego. Powinny mieć one  postać chronologicznych zapisów 

o ryzyku, a po ich zebraniu powinny przedstawiać kompletny obraz 

ryzyka w celu spełnienia wymagań umowy w zakresie jakości. 

 

Uwaga: Stopień lub ilość informacji o ryzyku, do których ma dostęp 

delegujący, może się różnić w zależności od etapu inicjowania wniosku 

o rządowe zapewnienie jakości. Ryzyko może się zmieniać 

w zależności od fazy cyklu życia projektu lub umowy. 

 

Uwaga: Dodatkowe wytyczne w zakresie identyfikacji i klasyfikacji 

ryzyka podano w Załączniku C. 

6.3. Risk Information Guidance 

 

Frequent reference to risk information or records is made throughout this 

document. These references refer to risk information records maintained 

by the Acquirer, Delegator and Delegatee. They should be a historical 

record of risks and when consolidated, provide the complete view of risk 

to the fulfilment of contractual requirements relating to quality. 

 

 

Note: The degree or amount of risk information available to the Delegator 

can vary depending on the RGQA point of initiation. Risks can change 

depending on the life cycle phase of project or contract. 

 

 

Note: Additional guidance on identifying and classifying risks is at 

Annex C. 
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SEKCJA 7 WNIOSEK O RZĄDOWE ZAPEWNIENIE JAKOŚCI – 

INSTRUKCJE 

 

Cel: Złożenie wniosku o rządowe zapewnienie jakości do innego 

państwa członkowskiego NATO.  

Dane wejściowe: Umowa, formularz identyfikacji, oceny 

i komunikowania ryzyka oraz potrzeba rządowego zapewnienia jakości. 

Działania: Działania obejmują zakomunikowanie wymagania 

rządowego zapewnienia jakości państwu delegowanemu, 

ze szczegółowo zidentyfikowanym i sklasyfikowanym ryzykiem. 

Dane wyjściowe: Kompletny lub skorygowany wniosek o rządowe 

zapewnienie jakości oraz formularz identyfikacji, oceny 

i komunikowania ryzyka.  

 

7.1. Dane wejściowe/Inicjator 

 

Proces wzajemnego rządowego zapewnienia jakości może być 

uruchomiony po zawarciu umowy rządowej i/lub umów 

z poddostawcami i kiedy określono wymaganie rządowego 

zapewnienia jakości (patrz p. 5.4 i 5.4.1). 

 

7.1.1. Korekta wniosku o rządowe zapewnienie jakości 

 

Jakiekolwiek zmiany do wniosku o rządowe zapewnienie jakości 

powinny być zakomunikowane i udokumentowane. 

 

7.2. Przygotowanie wniosku o rządowe zapewnienie jakości 

 

Delegujący powinien wypełnić formularz wniosku o rządowe 

zapewnienie jakości z Załącznika B. Delegujący powinien 

jednoznacznie określić we wniosku o rządowe zapewnienie jakości 

wszelkie specjalne wymagania lub oczekiwania, w tym dotyczące: 

a)  wymagania kopii planu rządowego zapewnienia jakości (patrz  

p. 12.7), 

b) podpisania przez przedstawiciela rządowego oświadczenia  

o rządowym zapewnieniu jakości zamieszczonego w świadectwie 

zgodności (patrz p. 14.4). 

c)  wszelkich wymagań co do zwolnienia wyrobów, 

d)  upoważnień przedstawiciela rządowego zapewnienia jakości 

odnoszących się do postepowania z wnioskami o zgodę na 

odstępstwo/zezwolenie od dostawcy lub poddostawców (patrz 

Załącznik A.3), 

e)   wymaganego raportowania (patrz P. 4.2.2), 

f)  wszelkich wymagań odnoszących się do poddelegowania (patrz 

Załącznik A  p. A.6), 

g)   wymaganie opinii zwrotnej od delegowanego, 

h)   inne wymagania lub wyłączenia. 

 

SECTION 7 GQA REQUEST INSTRUCTIONS  

 

 

Purpose: To request GQA from another NATO Nation. 

 

Input: A contract, RIAC and a need for GQA. 

 

Activities: Activities include communicating the requirement for GQA to 

the Delegatee Nation detailing the identified and classified risks. 

 

Output: A completed or revised RGQA and RIAC sent to the Delegatee. 

 

 

 

7.1. Input/Initiator 

 

The Mutual GQA process becomes applicable after the Government 

contract and/or derived subcontract is issued and where a requirement 

for GQA is determined (reference paras. 5.4 & 5.4.1). 

 

 

7.1.1. RGQA Revision 

 

Any changes to the RGQA shall be communicated and recorded. 

 

 

7.2. RGQA Preparation 

 

The Delegator shall complete the RGQA form at Annex B. The 

Delegator shall clearly identify, on the RGQA, any specific requirements 

or expectations including: 

 

a)   Whether a copy of the GQA plan is required (reference para.12.7), 

 

b)   Whether the GQAR is required to sign a Statement of GQA on the 

CoC (reference para. 14.4), 

 

c)   Any applicable product release requirements, 

d)  The authority delegated to the GQAR concerning the processing 

requests for deviation permits or concessions from Suppliers or 

Subsuppliers (reference Annex A.3), 

 

e)   Reporting requirements (reference para. 4.2.2), 

f)    Any sub-delegation requirements (reference Annex A para. A.6), 

 

g)   The requirement for Delegatee satisfaction feedback 

h)   Any other requirements or exclusions. 
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7.2.1. Działania i techniki rządowego zapewnienia jakości 

 

Delegujący nie może narzucać stosowania określonych działań 

i technik rządowego zapewnienia jakości, ale może je zasugerować. 

Planując rządowe zapewnienie jakości, przedstawiciel rządowego 

zapewnienia jakości określa działania i techniki najbardziej 

odpowiednie do postepowania i monitorowania ryzyka.  

 

7.2.2. Delegowanie obiektowe 

 

Delegowanie obiektowe pozwala delegującemu jednym wnioskiem 

o rządowe zapewnienie jakości objąć wiele umów dotyczących tego 

samego typu sprzętu i rodzaju ryzyka u konkretnego dostawcy (patrz 

Załącznik D, p.D.6). Zarówno delegujący, jak i delegowany może 

zaproponować wykorzystanie delegowania obiektowego, powinno to 

być uzgodnione pomiędzy uczestnikami. 

 

7.2.3. Przegląd delegowania obiektowego 

 

Można załączyć dodatkowe umowy do istniejącego delegowania 

obiektowego powołując się na pierwotny wniosek o rządowe 

zapewnienie jakości. Delegujący powinien stale zapewniać 

odpowiednią dokumentację dotyczącą umowy. Delegujący 

i delegowany dokonują przeglądu delegowania obiektowego, co 

najmniej raz w roku, w rocznicę wysłania wniosku o rządowe 

zapewnienie jakości (patrz Załącznik D p. D.6.4.2). 

 

7.3. Informacje dotyczące umowy 

 

Delegujący jest zobowiązany zapewnić, żeby wniosek o rządowe 

zapewnienie jakości zawierał całość informacji lub odniesienia do 

informacji, niezbędnych dla przedstawiciela rządowego zapewnienia 

jakości, w celu planowania i wykonania rządowego zapewnienia jakości. 

Minimum niezbędnych informacji zawiera wypełniony formularz 

identyfikacji, oceny i komunikowania ryzyka, wymagania delegującego  

i opisy wyrobów. Delegujący powinien zapewnić delegowanemu 

otrzymanie kopii umowy oraz odesłania do powiązanych dokumentów. 

Jeżeli umowa ma być udostępniona przez dostawcę, to odpowiednie 

zapisy umowy powinny być przekazane wraz z wnioskiem o rządowe 

zapewnienie jakości. 

 

7.4. Przesłanie wniosku o rządowe zapewnienie jakości 

 

Wniosek o rządowe zapewnienie jakości oraz formularz identyfikacji, 

oceny i komunikowania ryzyka należy przesyłać w terminie 

uwzględniającym harmonogram realizacji umowy i umożliwiającym 

przedstawicielowi rządowego zapewnienia jakości na przygotowanie 

i realizację procesu rządowego zapewnienia jakości. 

 

7.2.1. GQA Activities and Techniques 

 

The Delegator cannot impose, but may suggest, GQA activities or 

techniques to be used. The GQAR, during the GQA planning, will 

identify the activities and techniques best suited to handle and monitor 

risks. 

 

 

7.2.2. The Facility Wide Delegation 

 

The Facility Wide Delegation allows a Delegator to cover a number of 

contracts for the same type of equipment with the same type of risks at 

a particular Supplier under a single delegation (see Annex D, D.6). The 

use of Facility Wide Delegations can be proposed by either the 

Delegator or the Delegatee and should be agreed by both participants. 

 

 

7.2.3. Facility Wide Delegation Review 

 

Additional contracts may be added to an existing Facility Wide 

Delegation by referencing the initial RGQA. The Delegator is still 

required to provide all relevant contractual documentation. Facility Wide 

Delegations shall be reviewed at least once a year on the anniversary 

date of the RGQA by the Delegator and Delegatee (see Annex D para. 

D.6.4.2).  

 

 

7.3. Contractual Information 

 

It is the Delegator’s responsibility to ensure that the RGQA contains or 

references all the information needed for the GQAR to plan and perform 

the GQA. As a minimum this includes the completed RIAC and 

Delegator requirements and product descriptions. The Delegator shall 

ensure that the Delegatee receives a copy of the contract and the 

references for the associated documents. If the contract is to be 

provided by the Supplier, the applicable contractual clause shall be 

provided with the RGQA. 

 

 

 

 

7.4. RGQA Transmission 

 

The RGQA and RIAC shall be sent in sufficient time with the contractual 

schedule in order to allow the GQAR to prepare for and perform the 

requested GQA. 
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7.5. Sytuacje nagłe 

 

W sytuacjach nagłych, gdy niezwłoczne zapotrzebowanie na rządowe 

zapewnienie jakości uniemożliwia przygotowanie wniosku o rządowe 

zapewnienie jakości, delegujący może skontaktować się 

z delegowanym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu 

i wnieść o natychmiastowe wszczęcie rządowego zapewnienia jakości. 

Następnie należy zawsze przesłać formalny wniosek o rządowe 

zapewnienie jakości jak najszybciej, ale w terminie nie przekraczającym 

15 dni roboczych (patrz p. 7.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5. Urgent Situations 

 

In urgent situations where an immediate GQA requirement precludes 

preparation of the RGQA, the Delegator may email or fax the Delegatee 

and request that GQA is initiated immediately. This shall always be 

followed up by a formal RGQA as soon as possible, but not later than a 

maximum of 15 working days (reference para. 7.2).  

 
7.1 Dane 

wejściowe/Inicjator 
Umowa, formularz 
identyfikacji, oceny 
i komunikowania 

ryzyka oraz potrzeba 
rządowego 

zapewnienia jakości. 

7.4, 8.1, i 8.5 

(Delegujący) 

wniosek o rządowe 

zapewnienie jakości 

Odpowiedź na 

wniosek 

o rządowe 

zapewnienie 

jakości 

 

7.2– 7.3, 8.2, 8.3, 

8.4 i 8.6 

(Delegujący) 

wniosek o rządowe 

zapewnienie jakości 

przygotowanie/ 

korekta 

 
7.1 Input/Initiator  

A contract, RIAC and a 
need for GQA 

7.4, 8.1, i 8.5 

(Delegator) 

RGQA 

Response to 

GQA Request 

7.2– 7.3, 8.2, 8.3, 

8.4 i 8.6 

(Delegator) 

RGQA 

Preparation/ 

Revision 
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SEKCJA 8 WNIOSEK O RZĄDOWE ZAPEWNIENIE JAKOŚCI – 

WYTYCZNE  

 

8.1. Wniosek o rządowe zapewnienie jakości 

 

Celem wniosku o rządowe zapewnienie jakości jest przekazanie 

delegowanemu wszystkich odpowiednich informacji w zakresie wyrobu, 

ryzyka, wymagań i oczekiwań delegującego. 

 

Uwaga: Ten proces należy stosować do wszystkich poddelegowań 

w ramach rządowego zapewnienia jakości, patrz Planowanie 

rządowego zapewnienia jakości oraz Załącznik A, sekcja A.6. 

 

8.2. Wymagania delegującego w zakresie rządowego zapewnienia 

jakości 

 

Delegujący powinien zapewnić, że wniosek o rządowe zapewnienie 

jakości zawiera jasny opis specjalnych wymagań i włączeń. Formularz 

wniosku o rządowe zapewnienie jakości zawiera pola wyboru do 

zaznaczenia najbardziej powszechnych wymagań. W pustych polach 

tekstowych delegujący może określić specjalne wymagania związane 

z wymaganiami ogólnymi lub dodatkowymi. 

 

8.3. Delegowanie obiektowe 

 

Zaleca się posługiwanie się delegowaniem obiektowym, gdy delegujący 

ma więcej niż jeden wniosek w zakresie tego samego ryzyka  

(patrz Załącznik D, sekcja D.6). 

 

8.4. Rządowe zapewnienie jakości z niskim ryzykiem 

 

W przypadku wyrobów nieskomplikowanych, niekrytycznych  

oraz innych, z którymi wiąże się niskie ryzyko, dostawca mający 

udokumentowaną historię prawidłowo zrealizowanych dostaw  

nie wymaga rygorystycznego rządowego zapewnienia jakości. W takich 

przypadkach ważne jest, żeby delegujący monitorował realizację 

umowy przez dostawcę. Niekorzystne tendencje powinny skutkować 

przeglądem formularza identyfikacji, oceny i komunikowania ryzyka, 

a następnie potrzebą intensywniejszych działań w ramach rządowego 

zapewnienia jakości. 

 

8.5. Przesłanie wniosku o rządowe zapewnienie jakości 

 

Delegujący w miarę możliwości powinien przekazać wniosek o rządowe 

zapewnienie jakości oraz identyfikację, ocenę i komunikowanie ryzyka 

drogą elektroniczną (w formacie Word lub PDF) wraz z umową  

oraz informacjami dodatkowymi (patrz  p. 4.1.3) do właściwej instytucji 

narodowej lub punktu kontaktowego (patrz dokument AQAP-4107-

SECTION 8 GQA REQUEST GUIDANCE  

 

 

8.1 The RGQA 

 

The objective of the RGQA is to communicate all relevant information to 

the Delegatee with respect to the product, the risk, the Delegator 

requirements and expectations. 

 

Note: This process shall be applied for all GQA sub delegations, refer to 

the GQA Planning Process and Annex A section A.6. 

 

 

8.2. Delegator GQA Requirements 

 

 

The Delegator should ensure that specific requirements or exclusions 

are clearly communicated on the RGQA. The RGQA form includes 

check boxes to highlight the most common requirements. Open text 

fields are provided to allow the Delegator to detail specific requirements 

relating to the common or additional requirements. 

 

 

8.3. The Facility Wide Delegation 

 

The use of Facility Wide Delegation is recommended where the 

Delegator has more than 1 delegation with similar risks (see Annex D 

section D.6). 

 

8.4. GQA on Low Risk 

 

For non-complex, non-critical products and other low risks, from 

Suppliers with a proven track record of successful deliveries will not 

normally require intensive GQA. In such cases it is important that the 

Delegator monitors the Supplier’s delivery performance. Any adverse 

trends should result in a revision of the RIAC and subsequent need to 

increase in GQA effort. 

 

 

 

 

8.5. RGQA Transmission 

 

Preferably, the Delegator should electronically transmit the RGQA and 

RIAC (Word or PDF format) along with the contract and supporting 

information (reference para. 4.1.3), to the appropriate National 

Authorities or focal points (reference AQAP-4107-SRD.1). 
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SRD.1). 

 

8.6. Powiązana dokumentacja 

 

Delegujący powinien bezpośrednio lub za pośrednictwem dostawcy 

dostarczyć delegowanemu dokumentację, niezbędną do planowania 

i wykonania rządowego zapewnienia jakości, w tym umowę 

i specyfikację wyrobu. W dokumentacji należy szczegółowo, stosownie 

do przypadku, określić następujące: 

a)  wymagania prawne/ustawowe, które mogą mieć wpływ na umowę 

i/lub realizację rządowego zapewnienia jakości, 

b) odpowiednie kontraktowe publikacje AQAP lub równoważne 

wymagania systemu zarządzania jakością oraz uprawnienia 

przedstawiciela rządowego zapewnienia jakości i zamawiającego  

do dostępu do obiektów dostawcy lub poddostawcy w celu realizacji 

rządowego zapewnienia jakości, 

c)  odpowiednie wymagania techniczne zawarte w umowie  

lub odesłanie do nich, 

d)  instrukcje w zakresie zwolnienia wyrobów z zakładu dostawcy, 

w tym wymagania w zakresie świadectwa zgodności, 

e) procedury postępowania z wnioskami o odstępstwo/zezwolenie 

(patrz Załącznik A sekcja A.3), 

f)   wymagania dla dostawcy dotyczące dostarczenia planów, np. plan 

jakości, plan zarządzania ryzykiem, plan zarządzania konfiguracją, 

g)   przegląd projektowania, kontrola pierwszego wyrobu i/lub specjalne 

wymagania dotyczące badań, 

h)   wymagania umowy w zakresie harmonogramu dostaw. 

 

8.7. Przedstawiciel rządowego zapewnienia jakości może być proszony 

o powiadomienie o stosowności dokumentacji dostawcy, np. planów, 

procesów i dokumentacji dotyczącej wyrobu. 

 

 

8.6. Associated Documentation 

 

The Delegator should provide directly or through the Supplier, the 

documentation necessary to plan and perform GQA including the 

contract and product specifications to the Delegatee. The 

documentation should detail, as applicable, the following: 

 

a)   Legal/statutory requirements that could affect the contract and/or the 

performance of GQA, 

b)   Appropriate contractual AQAP; or equivalent QMS requirements and 

GQAR and Acquirer right of access into the Supplier’s or Sub-supplier's 

facility to perform GQA, 

 

 

c)   Appropriate contract technical requirements or reference thereto, 

 

d)   Instructions related to product release from the Supplier’s facility, 

including CoC requirements,  

e) Procedures for dealing with requests for deviation permit/concession 

(reference Annex A section A.3), 

f)   Requirements for Supplier generated deliverable plans, e.g. quality 

plan, risk management plan, configuration management plan, 

g) Design reviews, first article inspection and/or specific testing 

requirements, 

h)   Contract delivery schedule requirements.  

 

8.7. The GQAR may be requested to advise on the suitability of the 

Supplier documentation e.g. plans, process or product documentation. 
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SEKCJA 9 ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK O RZĄDOWE 

ZAPEWNIENIE JAKOŚCI – INSTRUKCJE 

 

Cel: Akceptacja (w pełni lub częściowo) lub odrzucenie wniosku 

o rządowe zapewnienie jakości. 

Dane wejściowe: Otrzymanie wniosku o rządowe zapewnienie jakości 

oraz formularza identyfikacji, oceny i komunikowania ryzyka  

od państwa członkowskiego NATO lub organizacji NATO. 

Działania: Potwierdzenie otrzymania wniosku o rządowe zapewnienie 

jakości, przegląd, identyfikacja i klasyfikacja dodatkowych ryzyk  

oraz określenie możliwości realizacji rządowego zapewnienia jakości 

(możliwość i zakres) i wymaganie opinii zwrotnej od delegującego 

dotyczącej poziomu zadowolenia. 

Dane wyjściowe: zaakceptowany, zaakceptowany częściowo  

lub odrzucony wniosek o rządowe zapewnienie jakości. Opinia zwrotna 

dla delegującego jeśli była wymagana. 

 

9.1 Potwierdzenie otrzymania wniosku o rządowe zapewnienie 

jakości 

 

Punkt kontaktowy powinien potwierdzić otrzymanie wniosku o rządowe 

zapewnienie jakości. Potwierdzenie należy przesłać najszybciej, jak to 

jest możliwe, jednak nie później niż w ciągu 5 dni roboczych. 

Potwierdzenie oznacza, że otrzymano wniosek o rządowe zapewnienie 

jakości. 

 

9.2. Wniosek o rządowe zapewnienie jakości i przegląd powiązanej 

dokumentacji  

 

W celu odpowiedniego planowania rządowego zapewnienia jakości 

przedstawiciel rządowego zapewnienia jakości powinien dokonać 

przeglądu wniosku o rządowe zapewnienie jakości i dokumentacji 

powiązanej (patrz  p. 8.6). Celem przeglądu jest uzyskanie pewności, 

że przedstawiciel rządowego zapewnienia jakości zapoznał się 

z wymaganiami umowy w zakresie wnioskowanego rządowego 

zapewnienia jakości. Przedstawiciel rządowego zapewnienia jakości 

będzie korzystał z wyników przeglądu podczas planowania 

odpowiednich działań rządowego zapewnienia jakości. 

 

9.2.1. Przegląd ryzyka przez przedstawiciela rządowego zapewnienia 

jakości 

 

Przedstawiciel rządowego zapewnienia jakości powinien dokonać 

przeglądu formularza identyfikacji, oceny i komunikowania ryzyka, 

wskazać i sklasyfikować ryzyko zgonie z procesem identyfikacji i oceny 

(patrz sekcja 5). 

 

 

 

SECTION 9 RESPONSE TO GQA REQUEST INSTRUCTIONS  

 

 

Purpose: To accept (full or partial) or reject the RGQA. 

 

Input: Receipt of a RGQA and RIAC from another NATO Nation or 

organisation. 

 

Activities: RGQA acknowledgement, review, identification and 

classification of additional risks, and a determination that GQA can be 

performed (capability and capacity) and request for Delegator 

satisfaction feedback. 

 

Output: An accepted, partially accepted, or rejected request for GQA. 

Delegation feedback (DFB) to the Delegator if requested. 

 

 

9.1. GQA Acknowledgement 

 

 

The focal point shall acknowledge receipt of the RGQA. The 

acknowledgement should be sent as soon as possible, but not later than 

5 working days. The acknowledgement signifies that the RGQA has 

been received. 

 

 

9.2. RGQA and Associated Documentation Review 

 

 

In order to properly plan GQA activities the GQAR shall review the 

RGQA and associated documentation (reference para. 8.6). The review 

is to ensure the GQAR is knowledgeable of the requirements of the 

contract as related to the requested GQA. The results of the review shall 

be used to assist the GQAR in planning the appropriate GQA activities. 

 

 

 

 

 

9.2.1. GQAR Risk Review 

 

 

The GQAR shall review the RIAC and identify and classify risks in 

accordance with the risk Identification and Assessment process, (See 

section 5).  
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9.2.2. Dodatkowe/zweryfikowane informacje o ryzyku 

 

Jeżeli przedstawiciel rządowego zapewnienia jakości posiada 

informacje o ryzyku, która uzupełnia lub jest sprzeczna z identyfikacją 

i/lub klasyfikacją ryzyka Delegującego, należy przekazać delegującemu 

skorygowany formularz identyfikacji, oceny i komunikacji ryzyka. 

Poprawne informacje o ryzyku są wartościowe dla kierownika projektu 

i kierownika umowy. 

 

 

9.3. Odpowiedź na wniosek o rządowe zapewnienie jakości 

 

Na podstawie przeglądu wniosku o rządowe zapewnienie jakości, 

umowy i wyników wspólnej identyfikacji ryzyka, przedstawiciel 

rządowego zapewnienia jakości decyduje, czy wniosek o rządowe 

zapewnienie jakości można zaakceptować w pełni czy częściowo. 

Przedstawiciel rządowego zapewnienia jakości powinien powiadomić 

delegującego o decyzji odsyłając wypełniony formularz odpowiedzi  

na wniosek o rządowe zapewnienie jakości. Jeżeli delegowany 

postanowi skorzystać z podejścia obiektowego w ramach rządowego 

zapewnienia jakości (patrz Załącznik D sekcja D.6), należy zaznaczyć 

to w odpowiednim polu w odpowiedzi na wniosek o rządowe 

zapewnienie jakości. Odpowiedzi należy udzielić najszybciej jak to jest 

możliwe, jednak nie później niż w ciągu 20 dni roboczych od momentu 

otrzymania wniosku o rządowe zapewnienie jakości, o ile wcześniej nie 

uzgodniono inaczej z delegującym. 

 

9.3.1. Częściowa akceptacja wniosku o rządowe zapewnienie jakości 

 

Jeżeli przedstawiciel rządowego zapewnienia jakości może 

zaakceptować wniosek o rządowe zapewnienie jakości tylko 

częściowo, to powinien w odpowiedni sposób wypełnić odpowiedź 

dotyczącą wniosku o rządowe zapewnienie jakości i omówić  

z delegującym alternatywy dla wymagań, których nie zaakceptowano, 

patrz p. 10.5. W czasie rozwiązywania spornych kwestii nie należy 

opóźniać realizacji zaakceptowanych zagadnień wniosku o rządowe 

zapewnienie jakości. Częściowa akceptacja wniosku o rządowe 

zapewnienie jakości powinna stanowić sytuację wyjątkową, o ile  

w dokumencie STANAG 4107 nie zamieszczono zastrzeżeń. 

Potwierdzenie częściowej akceptacji przez delegującego przed 

realizacją rządowego zapewnienia jakości nie jest konieczne. 

 

9.3.2. Odrzucenie wniosku o rządowe zapewnienie jakości 

 

Jeżeli przedstawiciel rządowego zapewnienia jakości nie może 

zaakceptować wniosku o rządowe zapewnienie jakości, powinien 

odpowiednio wypełnić odpowiedź na wniosek o rządowe zapewnienia 

jakości w jak najkrótszym terminie nieprzekraczającym 20 dni 

roboczych wraz z uzasadnieniem, dlaczego wniosek o rządowe 

9.2.2. Additional/Revised Risk Information 

 

Where the GQAR possesses risk information that adds or contradicts 

the Delegator risk identification and/or classification they shall provide 

the Delegator with a revised RIAC. Accurate risk information is valuable 

to project or contract managers. 

 

 

 

 

9.3. Response to GQA Request 

 

Based on the review of the RGQA, contract and outcomes of the joint 

risk identification, the GQAR determines if the RGQA can be accepted 

fully or in part. The GQAR shall notify the Delegator of the determination 

by returning the completed Response to GQA Request (RGQAR) Form. 

Where the Delegatee has elected to adopt a Facility Wide Approach to 

GQA (see Annex D section D.6), this should be indicated by checking 

the appropriate box on the RGQAR. This shall be done as soon as 

possible but not later than 20 working days of receipt of the RGQA, 

unless by prior agreement with the Delegator.  

 

 

 

 

 

 

9.3.1. RGQA Partial Acceptance 

 

Where the GQAR can only accept the RGQA in part, the GQAR shall 

complete the RGQAR accordingly and discuss alternatives for the 

requirements that cannot be accepted with the Delegator refer to para 

10.5. While issues are being resolved, the implementation of GQA on 

the accepted aspects of the RGQA shall not be delayed. Acceptance, in 

part, of a RGQA shall be on an exception basis unless reservations are 

posted in STANAG 4107. Acknowledgement of the partial acceptance 

from the Delegator is not needed prior to GQA performance. 

 

 

 

 

 

9.3.2. RGQA Rejection 

 

If the GQAR cannot accept the RGQA, the GQAR shall complete the  

GQAR accordingly, as soon as possible, but not later than a maximum 

of 20 working days, explaining why the RGQA cannot be accepted. 

Rejection of an RGQA shall only be on an exception basis refer  

to para 10.5. 
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zapewnienie jakości nie może być przyjęty do realizacji. Odrzucenie 

wniosku o rządowe zapewnienie jakości powinno stanowić wyjątek 

i opierać się na zasadach opisanych w p. 10.5. 

 

9.4. Wypowiedzenie rządowego zapewnienia jakości 

 

Jeżeli przedstawiciel rządowego zapewnienia jakości zaakceptuje 

wniosek o rządowe zapewnienie jakości, rządowe zapewnienie jakości 

nie może zostać wypowiedziane bez uzgodnienia i zgody 

delegującego. 

 

9.5. Opinia zwrotna 

 

9.5.1. Jeżeli delegujący zawnioskował o opinię zwrotną dotyczącą 

wniosku o rządowe zapewnienie jakości to delegowany powinien 

przekazać ją delegującemu. 

 

9.5.2. Jeżeli wniosek o rządowe zapewnienie jakości będzie 

obowiązywać przez dłuższy okres czasu, delegujący może wnioskować 

o opinie zwrotne przed zakończeniem wniosku o rządowe zapewnienie 

jakości, corocznie lub zgodnie z ustaleniami z delegującym. Zapisy  

z ustaleń należy zamieścić w odpowiedzi na wniosek o rządowe 

zapewnienia jakości. 

 

 

 

 

9.4. Termination of GQA 

 

Once the GQAR accepts the RGQA, the GQA shall not be terminated 

without the coordination and concurrence of the Delegator. 

 

 

 

9.5. Delegation Feedback 

 

9.5.1. If the Delegator has requested Delegation Feedback on the 

RGQA, then the Delegatee should provide feedback to the Delegator. 

 

 

9.5.2. Where the Delegation may be in place for an extended period, the 

Delegatee may request satisfaction feedback before closure of the 

RGQA, or on an annual basis or as agreed with the Delegator. This 

agreement should be recorded on the RGQAR. 
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SEKCJA 10 ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK O RZĄDOWE 

ZAPEWNIENIE JAKOŚCI – WYTYCZNE 

 

10.1. Przegląd umowy 

 

Wniosek o rządowe zapewnienie jakości i związane z nim wymagania 

umowy powinny być przejrzyste, kompletne i zrozumiałe dla 

przedstawiciela rządowego zapewnienia jakości. Jeżeli wymagane jest 

wyjaśnienie, przedstawiciel rządowego zapewnienia jakości powinien 

skontaktować się z delegującym. Poczta elektroniczna i rozmowy przez 

telefon są najszybszą metodą rozstrzygania tego typu kwestii. 

 

Uwaga: Zapisy z komunikacji powinny być prowadzone 

i przechowywane. 

 

10.2. Rozważania podczas przeglądu umowy 

 

W trakcie przeglądu umowy szczególną uwagę należy zwrócić na 

następujące kwestie: 

a) zapewnienie przedstawicielowi rządowego zapewnienia jakości 

niezbędnego dostępu do zakładu dostawcy lub poddostawcy w celu 

wykonania rządowego zapewnienia jakości, 

b) uprawnienia delegowane na rzecz przedstawiciela rządowego 

zapewnienia jakości w zakresie postępowania z wnioskami dostawcy 

o odstępstwa i/lub zezwolenia, 

c)   uprawnienia dostawcy dotyczące odstępstw i/lub zezwoleń, 

d) wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością (patrz 

dokument STANAG 4107), 

e)   wymagania techniczne do wyrobu, o ile są określone, 

f)  wymagania delegującego dotyczące zwolnienia wyrobu, w tym 

podpisanie oświadczenia o rządowym zapewnieniu jakości, 

g)  wymagania dotyczące planów wygenerowanych przez dostawcę, 

n.p. plan jakości, plan zarządzania ryzykiem, plan zarządzania 

konfiguracją, poddelegowań, 

h)  określone zadania, takie jak wymagania do sprawdzeń pierwszej 

sztuki wyrobu, specjalne wymagania do testów, zaangażowanie 

w przegląd projektu, 

i)  wymagania dotyczące raportowania, w tym informacji o ryzyku 

(formularz identyfikacji, oceny i komunikowania ryzyka), sprawozdania 

z działalności oraz zgłoszenia niezgodności jakościowych, 

j)    informacje uzyskane przed podpisaniem umowy, 

k) identyfikacja elementów krytycznych, takich jak elementów 

krytycznych ze względu na bezpieczeństwo, krytycznych elementów 

lotniczych, elementów bezpieczeństwa okrętów podwodnych  

oraz kluczowych cech lub innych krajowych wyznaczników o istotnym 

znaczeniu. 

 

 

 

SECTION 10 RESPONSE TO GQA REQUEST GUIDANCE  

 

 

10.1. Contract Review 

 

The RGQA and associated contractual requirements should be clear, 

complete and understood by the GQAR. If clarification is required the 

GQAR should contact the Delegator. E-mail or telephone conversations 

are often the quickest means to resolve such issues. 

 

 

 

Note: Records of communications should be maintained.  

 

 

10.2 Contract Review Considerations 

 

During the review, particular emphasis should be placed on the following 

as applicable:  

a)  Ensuring the GQAR has the necessary right of access to the Supplier 

or Sub-supplier’s plant for the purposes of performing the necessary 

GQA, 

b)  The GQAR’s delegated authority with respect to the processing of 

Supplier’s deviation permits and/or concessions, 

c)  The Supplier’s authority concerning deviation permits and/or 

concessions, 

d)  QMS requirements (reference STANAG 4107), 

 

e)  Product technical requirements, if provided, 

f)  The Delegator's requirements relating to product release including 

the signing of a statement of GQA, 

g)  Requirements for Supplier generated plans, e.g. quality plan, risk 

management plan, configuration management plan, sub delegations, 

 

h)  Specific tasking such as requirements for first article inspections, 

special testing requirements, involvement in design reviews, 

 

i)  Reporting requirements including risk information (RIAC), activity 

reports, and QDRs, 

 

j)   Pre-contract award information, 

k)  Identification of critical items such as critical safety items, flight 

critical, submarine safety items, and characteristics or other national 

high emphasis designators.  
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10.3. Przegląd ryzyka przez przedstawiciela rządowego 

zapewnienia jakości 

 

Przedstawiciel rządowego zapewnienia jakości powinien dostarczyć 

zalecenia i/lub komentarze dotyczące ryzyka zidentyfikowanego przez 

delegującego. Delegujący i przedstawiciel rządowego zapewnienia 

jakości nie muszą się zgadzać w zakresie identyfikacji i/lub oceny 

ryzyka, ponieważ ich punkty widzenia i dostęp do informacji o ryzyku 

mogą się różnić. 

 

10.3.1. Dodatkowe ryzyko 

 

Jeżeli dodatkowe ryzyko, które już wskazał delegujący, wymaga 

monitoringu w trakcie rządowego zapewnienia jakości, od 

przedstawiciela rządowego zapewnienia jakości oczekuje się 

udostępnienia delegującemu zweryfikowanego formularza identyfikacji, 

oceny i komunikowania ryzyka. 

 

10.4. Podejście obiektowe 

 

Jeżeli kilka umów jest zawartych z jednym dostawcą, przedstawiciel 

rządowego zapewnienia jakości może wykonywać rządowe 

zapewnienie jakości za pomocą podejścia obiektowego, jeżeli pozwala 

na to poziom ryzyka. 

 

10.5. Częściowa akceptacja lub odrzucenie wniosku o rządowe 

zapewnienie jakości 

Delegujący może zdecydować się na prowadzenie własnych działań 

w ramach rządowego zapewnienia jakości u dostawcy, jeżeli: 

• wniosek o rządowe zapewnienie jakości zaakceptowano częściowo 

i plan rządowego zapewnienia jakości delegowanego nie dotyczy 

całości ryzyka, które wskazał delegujący, 

• delegujący decyduje się zasugerować specjalne działania 

rządowego zapewnienia jakości, których delegujący nie może lub nie 

będzie wykonywać, 

• wniosek o rządowe zapewnienie jakości odrzucono. 

Takie wizyty należy uzgadniać z delegowanym, który powinien mieć 

prawo towarzyszyć delegującemu. Ważne jest, aby zapewnić otwarty 

obieg informacji między delegującym a delegowanym w celu 

zapewnienia, że obie strony mają spójne zrozumienie statusu ryzyka  

u dostawcy i że nie dojdzie do dublowania działań rządowego 

zapewnienia jakości. Obie strony powinny uzgodnić kwestie 

zarządzana informacją o rządowym zapewnieniu jakości (patrz Sekcja 

4.2). 

10.6. Jeśli wniosek będzie obowiązywać przez dłuższy okres czasu, 

delegujący może wnioskować o opinię zwrotną przed zakończeniem 

wniosku o rządowe zapewnienie jakości, corocznie lub zgodnie  

z ustaleniami z delegującym. 

10.3. GQAR Risk Review 

 

 

The GQAR should provide recommendations and/or comments 

concerning the risks identified by the Delegator. It is not necessary for 

the Delegator and GQAR to agree on the risk identification and/or 

assessment as their perspectives and accessibility to risk information 

can be different. 

 

 

10.3.1. Additional Risks 

 

If additional risks, which have not already been identified by the 

Delegator, require monitoring through GQA, the GQAR is expected to 

provide a revised RIAC to the Delegator. 

 

 

 

10.4. Facility Wide Approach 

 

Where several contracts have been placed with the same Supplier, the 

GQAR may perform GQA using a Facility Wide Approach where risk 

levels permit. 

 

 

10.5. RGQA Partial Acceptance or Rejection 

 

The Delegator may elect to conduct their own GQA activities at the 

Supplier if: 

• an RGQA has been partially accepted and the Delegatee GQA Plan 

does not address all risks identified by the Delegator, 

 

• the Delegator chose to suggest specific GQA activities on the RGQA 

that the Delegatee cannot or will not perform, 

 

• an RGQA has been rejected. 

Any such visits shall be coordinated with the Delegatee who shall have 

the right to accompany the Delegator. It is important that information is 

openly shared between the Delegator and Delegatee to ensure that both 

parties have a consistent understanding of risk status at the Supplier 

and do not duplicate GQA activity. Both parties are to agree on the 

management of GQA Information (see section 4.2). 

 

 

10.6. Where a delegation is expected to be in place for a long period, 

the Delegatee may request Delegator satisfaction feedback before 

closer of the RGQA, on an annual basis or as agreed with the Delegator. 
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SEKCJA 11 INSTRUKCJE W ZAKRESIE PLANOWANIA 

 

Cel: Celem jest planowanie odpowiednich działań rządowego 

zapewnienia jakości w oparciu o wskazane ryzyko. 

Dane wejściowe: Zaakceptowany (w całości lub częściowo) wniosek 

o rządowe zapewnienie jakości, formularz identyfikacji, oceny 

i komunikowania ryzyka oraz odpowiednie plany dostawcy, 

harmonogramy (np. harmonogramy produkcji, badań i dostawy) 

i procesy. 

Działania: Ustalenie działań w ramach rządowego zapewnienie 

jakości i najbardziej odpowiednich technik w celu zapewnienia 

monitorowania i minimalizowania określonego ryzyka. Zmiana planu 

w zależności od zmiany ryzyka (patrz Załącznik C i D). 

Dane wyjściowe: udokumentowany plan rządowego zapewnienia 

jakości 

 

11.1. Rozpoczęcie planowania rządowego zapewnienia jakości 

i przegląd danych wejściowych  

 

Plan rządowego zapewnienia jakości jest dokumentem dynamicznym 

opartym na pierwotnym wniosku o rządowe zapewnienie jakości  

oraz formularzu identyfikacji, oceny i komunikowania ryzyka. W ciągu 

całego cyklu delegacji rządowego zapewnienia jakości oczekiwane są 

zmiany statusu ryzyka.  Formularz identyfikacji, oceny i komunikowania 

ryzyka będzie odpowiednio weryfikowany. Plan rządowego 

zapewnienia jakości należy weryfikować, żeby być na bieżąco  

z aktualnym statusem ryzyka (patrz Załącznik D).  

 

11.2. Komunikacja 

 

Delegujący i delegowany powinni wymieniać informacje o ryzyku. 

 

11.3. Spotkanie otwierające rządowe zapewnienie jakości 

 

Spotkanie otwierające rządowe zapewnienie jakości przeprowadza się 

na wniosek dostawcy lub jeśli: 

a) kanały komunikacji lub prawo dostępu przedstawiciela rządowego 

zapewnienia jakości wymaga wyjaśnienia,  

b) przedstawiciel rządowego zapewnienia jakości sądzi, że dostawca 

nie ma jasnego zrozumienia wymagań umowy w zakresie zapewnienia 

jakości, 

c) przedstawiciel rządowego zapewnienia jakości potrzebuje omówić 

plany i harmonogramy dostawcy, 

d) przedstawiciel rządowego zapewnienia jakości potrzebuje omówić 

specyfikacje i normy dotyczące wyrobów.  

 

11.4 Poddelegowanie 

 

Przedstawiciel rządowego zapewnienia jakości powinien stosować 

SECTION 11 GQA PLANNING INSTRUCTIONS 

 

Purpose: To plan the appropriate GQA activities based on the identified 

risks 

Inputs: An accepted (full or partial) RGQA, RIAC, and relevant Supplier 

plans, schedules (e.g. production, test and delivery schedules) and 

processes. 

 

 

Activities: Determining the GQA activities and techniques best suited to 

provide confidence that the identified risks are monitored or mitigated. 

Re-plan as risks change (reference Annex C and D). 

 

Output: The documented GQA plan 

 

 

11.1. GQA Planning Initiation and Review Inputs 

 

 

The GQA Plan is a dynamic document based on the initial RGQA and 

RIAC. Throughout the life of the GQA delegation, the risk status is 

expected to change. The RIAC will be revised accordingly. The GQA 

plan shall be revised to maintain alignment to ongoing risk status 

(reference Annex D). 

 

 

 

 

11.2. Communication 

 

The Delegator and Delegatee shall communicate risk information. 

 

11.3. Post Award GQA Meeting 

 

A post award GQA meeting shall be initiated at the request of the 

Supplier or if:  

a)  Communication lines or GQAR rights of access require clarification, 

 

b) The GQAR believes that the Supplier does not have a clear 

understanding of the QA requirements of the contract and/or, 

 

c)   The GQAR needs to discuss Supplier plans, schedules and/or 

 

d)   The GQAR needs to discuss product specifications or standards. 

 

 

11.4. Sub Delegation 

 

The GQAR shall apply the Risk Identification and Assessment Process 
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proces identyfikacji i oceny ryzyka w celu określenia potrzeby 

przeprowadzenia rządowego zapewnienie jakości w zakładzie 

poddostawcy. Jeżeli  przedstawiciel rządowego zapewnienia jakości  

u dostawcy stwierdzi, że rządowe zapewnienie jakości w zakładzie 

poddostawcy jest konieczne, to powinien on wykorzystując proces 

wnioskowania o rządowe zapewnienie jakości, wystosować taki 

wniosek i powiadomić dostawcę o tym wymaganiu. Przedstawiciel 

rządowego zapewnienia jakości u poddostawcy nie powinien 

podejmować żadnych działań ani zajmować stanowiska, które można 

by interpretować jako oddziaływanie na ustalenia umowne między 

dostawcami i poddostawcami. 

 

11.5. Plan rządowego zapewnienia jakości 

 

Przedstawiciel rządowego zapewnienia jakości jest odpowiedzialny za 

określenie działań rządowego zapewnienia jakości i najbardziej 

odpowiednich technik służących monitorowaniu wskazanego ryzyka  

i mających wpływ na działania minimalizujące ryzyko podejmowane 

przez dostawcę. Przedstawiciel rządowego zapewnienia jakości 

powinien zaplanować stosowne działania, biorąc pod uwagę 

odpowiednie plany i harmonogramy dostawcy, w celu spełnienia 

przyjętych wymagań zawartych we wniosku o rządowe zapewnienie 

jakości (patrz Załącznik D). Wszystkie działania rządowego 

zapewnienia jakości powinny odnosić się do ryzyka 

udokumentowanego w planie rządowego zapewnienia jakości. Należy 

powiadomić delegującego o zidentyfikowaniu każdego ryzyka, które nie 

zostało wskazane w planie rządowego zapewnienia jakości, w celu 

dokonania dalszych ustaleń. 

 

11.5.1 Plan rządowego zapewnienia jakości należy przygotować 

zgodnie z praktyką krajową. Powinien on zawierać co najmniej:  

a) odniesienie do monitorowanego ryzyka,  

b) wskazanie specjalnych systemów (lub ich elementów), procesów 

i/lub wyrobów wymagających rządowego zapewnienia jakości,  

c) działania rządowego zapewnienia jakości dla każdego 

wskazanego ryzyka, 

d) harmonogram działań rządowego zapewnienia jakości, 

e) intensywność rządowego zapewnienia jakości, np. częstotliwość, 

próbkowanie i podejście obiektowe (patrz Załącznik D, sekcja D.6), 

f) inne działania rządowego zapewnienia jakości, które należy 

wykonać.  

 

11.5.2. Przedstawiciel rządowego zapewnienia jakości, bez 

konieczności specjalnego polecenia we wniosku o rządowe 

zapewnienia jakości, powinien zaplanować i wykonać działania 

rządowego zapewnienia jakości określone poniżej:  

a) przegląd dokumentacji dostawcy w zakresie systemu zarządzania 

jakością, 

b) ustanowienie i przechowywanie zapisów rządowego zapewnienia 

to determine the need for GQA at the Sub-supplier’s facility. If the 

GQAR at the Supplier’s level determines that GQA at a Sub-supplier’s 

facility is necessary, the GQAR shall raise an RGQA in accordance with 

the GQA Request Process and notify the Supplier of the requirement. 

GQARs operating at the Sub-supplier level shall not take any action or 

make any statement that could be construed as interfering with the 

contractual arrangements between the Suppliers and their Sub-

suppliers. 

 

 

 

 

11.5. The GQA Plan 

 

It is the GQAR’s responsibility to determine the GQA activities and 

techniques best suited to monitor the identified risks and influence the 

Supplier’s risk mitigation. The GQAR shall plan appropriate activities, 

taking in account relevant Supplier plans and schedules, to satisfy the 

accepted requirements of the RGQA (reference Annex D). All GQA 

activities to be performed by the GQAR shall be traceable to the risk 

documented in the GQA plan. Any identified risks not addressed by the 

GQA plan shall be communicated to the Delegator so that other 

arrangements can be made.  

 

 

 

 

 

 

11.5.1. The GQA plan shall be prepared in accordance with national 

practices but shall include as a minimum: 

a)   Reference to all risks being monitored; 

b)  Identification of the specific systems (or elements thereof), 

processes and/or products requiring GQA, 

c)   GQA activities for each identified Risk, 

 

d)   Schedule of the GQA activities, 

e)   Intensity of GQA, e.g. periodicity, sampling and FWA (see Annex D 

section D.6), 

f)    Other GQA activities to be performed. 

 

 

11.5.2. The GQA activities identified below shall be planned and 

performed by the GQAR without the need for specific tasking in the 

RGQA: 

 

a) Reviewing the Supplier QMS documentation, 

 

b) Establishing and maintaining GQA records (reference para. 4.2.3), 



AQAP 2070 
Wydanie B wersja 4 

34 
 

W o j s k o w e  C e n t r u m  N o r m a l i z a c j i ,  J a k o ś c i  i  K o d y f i k a c j i   

jakości (patrz p. 4.2.3), 

c) przegląd wyników rządowego zapewnienia jakości, 

d) rozpoczęcie i przetwarzanie raportów niezgodności jakościowych, 

w tym weryfikacja działań zapobiegawczych i korygujących  

(patrz Załącznik A sekcja A.4), 

e) uruchomienie rządowego zapewnienia jakości u poddostawcy 

zgodnie z wymaganiami (patrz Załącznik A sekcja A.6), 

f) weryfikacja wyjaśnień dostawcy w zakresie reklamacji klientów 

dotyczących bieżących delegacji (patrz Załącznik A sekcja A.5). 

 

11.5.3. Korekta planu rządowego zapewnienia jakości 

 

W razie zmiany statusu ryzyka lub wątpliwości w zakresie możliwości 

spełnienia przez dostawcę wymagań umowy, plan rządowego 

zapewnienia jakości i powiązane rządowe zapewnienie jakości należy 

korygować w ciągu całego okresu obowiązywania delegacji rządowego 

zapewnienia jakości. 

 

 

 

 

 

c) Reviewing the results of GQA, 

d) Initiating and processing of QDRs; including verification of 

preventive and corrective actions (reference Annex A section A.4), 

 

e) Initiating Sub-supplier RGQA, as required (reference Annex A 

section A.6), 

f) Verifying the Supplier’s investigations of customer complaints on 

current delegations (reference Annex A section A.5). 

 

11.5.3. GQA Plan Adjustment 

 

The GQA plan and associated GQA shall be adjusted throughout the 

life of the GQA delegation if risk status changes or as confidence in the 

Supplier’s ability to fulfill contractual requirements changes. 
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bieżące dane 

wejściowe / Inicjatory 

od p.13 rewizja 

RGQA i RIAC oraz, 

zgodnie 

z ustaleniami 

w 9.5.2, 

informacja 

zwrotna od 

delegującego 

11.1 i 12.6 pierwotne 
dane wejściowe / 

inicjator 

zaakceptowany RGQA, 
RIAC, wnioski RGQAR  

z przeglądu umowy, 
plany   

i harmonogramy 
dostawcy 

RIAC po 

rewizji 

11.5, 12.5, i 12.7 

plan GQA 

Do 
wykonania 

GQA 

11.5, 12.1, 12.2 i 12.4 

zaplanować 

działania procesu 

GQA i stworzyć plan 

rządowego 

zapewnienia jakości 

(GQAR) 

 
11.3 i 12.3 

w razie potrzeby 

przeprowadzić 

spotkanie otwierające  

z dostawcą 

(GQAR) 

Ongoing 
Input / Initiators 

From 13 
Revised RGQA 
and RIAC and 

as agreed 
at 9.5.2 

Delegator 

feedback 

11.1 & 12.6 Initial 
Input / Initiator 

Accepted RGQA, 
RIAC, GQAR 

Contract Review 
records, Supplier 

plans and 

schedules 

Revised  

RIAC 

11.5, 12.5, i 12.7 

GQA plan 

To GQA 
Performance 

 
11.5, 12.1, 12.2 & 12.4 

Plan GQA Activities 
and generate the 

GQA Plan 
(GQAR) 

 

11.3 & 12.3 
Conduct a Post Award 

Meeting with the 
Supplier when 

Necessary 
(GQAR) 
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SEKCJA 12. WYTYCZNE W ZAKRESIE PLANOWANIA 

 

12.1. Planowanie rządowego zapewnienia jakości oparte na ryzyku 

 

Przykłady wykorzystania ryzyka w planowaniu działań rządowego 

zapewnienia jakości zamieszczono w załączniku C. 

 

12.2. Komunikacja 

 

Delegujący i przedstawiciel rządowego zapewnienia jakości powinni 

omówić ryzyko i planowanie działań rządowego zapewnienia jakości, 

szczególnie w przypadku dłuższych programów lub delegacji 

obowiązujących przez dłuższy okres czasu (patrz Załącznik C). 

 

12.3. Spotkanie organizacyjne w sprawie rządowego zapewnienia 

jakości 

 

Spotkanie należy przeprowadzić w celu identyfikacji i/lub wyjaśnienia 

takich kwestii jak: 

a) system zarządzania jakością lub wymagania dotyczące kontroli, 

b) plan jakości, plan zarządzania konfiguracją, plan dotyczący 

oprogramowania, plan nieuszkadzalności i obsługiwalności, plan lub 

inna wymagana dokumentacja lub dane techniczne wyrobu 

wymagające dostarczenia, 

c) działania rządowego zapewnienia jakości, które należy wykonać 

zgodnie z wnioskiem o rządowe zapewnienie jakości, 

d) obiektywne dowody i ich składowe, 

e) procedury postępowania z wnioskami o odstępstwo i/lub 

zezwolenie, 

f) wymagania w zakresie zwolnienia wyrobów, np. wymaganie 

Świadectwa Zgodności, 

g) wyroby krytyczne, np. wyroby krytyczne ze względu na 

bezpieczeństwo, krytyczne wyroby lotnicze, elementy bezpieczeństwa 

okrętów podwodnych oraz kluczowe cechy lub inne krajowe 

wyznaczniki o istotnym znaczeniu, 

h) zaangażowanie przedstawiciela rządowego zapewnienia jakości 

w przegląd projektu, działania w zakresie zarządzania konfiguracją, 

badania, zwolnienie wyrobu z zakładu dostawcy itd., 

i) badanie pierwszej sztuki/badania przed produkcją, 

j) działania dostawcy w zakresie minimalizowania ryzyka, 

k) plany dotyczące poddostawców, 

l) informacje o poddostawcy.  

 

12.4. Poddelegowania rządowego zapewnienia jakości 

 

W ciągu całego okresu obowiązywania rządowego zapewnienia jakości 

należy odpowiednio prowadzić planowanie i poddelegowanie wniosków 

o rządowe zapewnienie jakości u poddostawcy. Wnioski nie muszą być 

SECTION 12 GQA PLANNING GUIDANCE 

 

12.1. Risk Based GQA Planning 

 

For examples of how risk can be used to plan GQA activities refer to 

Annex C. 

 

12.2. Communications 

 

The Delegator and GQAR should discuss the risks and planning of GQA 

activities, especially for larger programs or for longer duration 

delegations (reference Annex C). 

 

 

12.3. Post Award GQA Meeting 

 

 

The meeting should be used to identify and/or clarify such issues as: 

 

a) QMS or inspection requirements, 

b) Quality plan, configuration management plan, software plan, 

reliability and maintainability plan or other contractually required 

documentation or deliverable technical data, 

 

c) GQA activities to be performed in support of the RGQA, 

 

d) Evidence and elements of evidence, 

e) Procedures for dealing with requests for deviation permits and/or 

concessions 

f) Product release requirements e.g. Certificate of Conformity 

requirements, 

g) Critical items such as critical safety items, flight critical, submarine 

safety items and key characteristics or other national high emphasis 

designators, 

 

h) GQAR involvement in design reviews, configuration management 

activities, testing, release of product from the Supplier’s facility etc. 

 

i) First article testing/Pre-production testing, 

j) Supplier risk mitigation activities, 

k) Subcontracting plans, 

l) Sub-supplier information. 

 

12.4. GQA Sub Delegations 

 

Planning and issuing Sub-supplier RGQAs should be conducted 

throughout the life of the GQA delegation as appropriate, and does not 

have to be completed prior to development of the GQA plan. The 
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ukończone przed opracowaniem planu rządowego zapewnienia 

jakości. Jedynie dostawca odpowiada za zarządzanie poddostawcami 

(patrz Załącznik A, sekcja A.6.2). 

 

12.5. Plan rządowego zapewnienia jakości 

 

Plan rządowego zapewnienia jakości skupia się na działaniach 

przedstawiciela rządowego zapewnienia jakości w zakresie 

nadzorowania. Plan rządowego zapewnienia jakości jest odrębnym 

dokumentem zawierającym wskazówki dla przedstawiciela rządowego 

zapewnienia jakości dotyczące nadzoru nad odpowiednimi procesami 

w zakresie wskazanego ryzyka i przyczyny ryzyka. Przykład planu 

rządowego zapewnienia jakości zamieszczono w Załączniku B. 

 

12.6. Planowanie, rozpoczęcie i przegląd rządowego zapewnienia 

jakości 

 

Należy rozważyć dokonanie przeglądu planu rządowego zapewnienia 

jakości po wykonaniu następujących czynności: 

a) analiza zapisów rządowego zapewnienia jakości wskazujących 

pozytywne/negatywne tendencje, 

b) analiza danych dostawcy wskazujących pozytywne/negatywne 

tendencje, 

c) identyfikacja systemu, procesu lub niezgodności wyrobu 

skutkujących wystawieniem raportu niezgodności jakościowej, 

d) rozpatrywanie reklamacji klienta.  

 

12.7. Zakomunikowanie planu rządowego zapewnienia jakości 

 

Plan rządowego zapewnienia jakości i jego kolejne przeglądy będą 

dostarczone do delegującego na jego żądanie. W ramach rutynowych 

wniosków o rządowe zapewnienie jakości żądanie kopii planu nie 

powinno być powszechną praktyką. W przypadku większych 

programów lub wyższego ryzyka, żądanie kopii planu rządowego 

zapewnienia jakości może być stosowne. Może to pomóc 

delegującemu zrozumieć dogłębność nadzoru przez łańcuch dostaw 

i zapobiec dublowaniu działań z zakresu zapewnienia jakości po 

dostawie. 

 

Supplier is solely responsible for Sub-supplier management (reference 

to Annex A section A.6.2). 

 

 

12.5. GQA Plan 

 

The GQA Plan provides the focus for GQAR surveillance activities. The 

GQA Plan is a stand alone document that will guide the GQAR in 

providing surveillance on appropriate processes with respect to the 

stated risk and risk cause. An example of a GQA plan template can be 

found at Annex B. 

 

 

 

12.6. GQA Planning, Initiation and Review 

 

 

Revision of the GQA plan should be considered after the following: 

 

a) Analysis of GQA records indicate favourable/unfavourable trends, 

 

b) Analysis of Supplier data indicate favourable/unfavourable trends, 

 

c) Identification of system, process, or product nonconformity that 

resulted in a QDR being issued 

d) Customer complaint investigations.  

 

12.7. Communicating the GQA Plan 

 

When requested, the GQA plan and subsequent revisions, will be 

provided to the Delegator. Requesting a copy of the plan should not be 

a common occurrence on routine RGQAs. Where major programs or 

higher risks are involved, it may be appropriate to request a copy of the 

GQA plan. This will help the Delegator understand the depth of 

surveillance through the supply chain and prevent duplication of QA 

activity after receipt. 



AQAP 2070 
Wydanie B wersja 4 

38 
 

W o j s k o w e  C e n t r u m  N o r m a l i z a c j i ,  J a k o ś c i  i  K o d y f i k a c j i   

SEKCJA 13 REALIZACJA RZĄDOWEGO ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

 

Cel: Wykonanie, sprawozdanie, przegląd i udokumentowanie 

zaplanowanych działań w celu zapewnienia ciągłego monitorowania  

i minimalizowania określonego ryzyka w zakresie spełnienia wymagań 

umowy dotyczących jakości. 

Dane wejściowe: Plan rządowego zapewnienia jakości. 

Działania: Wykonanie, udokumentowanie i sprawozdanie 

z czynności rządowego zapewnienia jakości zgodnie z planem. 

Przedstawienie delegującemu opinii zwrotnej delegowanego zgodnie  

z ustaleniami. 

Dane wyjściowe: Sprawozdania z działań realizowanych w ramach 

rządowego zapewnienia jakości, zapisy i ciągłe przekazywanie 

informacji zwrotnych na temat ryzyka (formularz identyfikacji, oceny 

i komunikowania ryzyka). 

 

Opinia zwrotna od delegującego zgodnie z ustaleniami. 

 

13.1. Planowanie działania w ramach rządowego zapewnienia 

jakości 

 

Przedstawiciel rządowego zapewnienia jakości powinien wykonać 

zaplanowane działania w ramach rządowego zapewnienia jakości. 

 

13.2. Udokumentowanie rządowego zapewnienia jakości 

 

Przedstawiciel rządowego zapewnienia jakości powinien 

udokumentować wyniki działań wykonanych w ramach rządowego 

zapewnienia jakości zgodnie z  p. 4.2.3. 

 

13.3. Poddelegowanie  

 

Jeżeli ryzyko wymagające rządowego zapewnienia jakości ujawnia się 

w łańcuchu dostaw w trakcie obowiązywania wniosku o rządowe 

zapewnienie jakości, przedstawiciel rządowego zapewnienia jakości 

powinien poddelegować rządowe zapewnienie jakości zgodnie 

z wytycznymi do wniosku o rządowe zapewnienie jakości (patrz sekcja 

7). Więcej informacji w Załączniku A, sekcja A6. 

 

13.4. Niezgodność  

 

Przedstawiciel rządowego zapewnienia jakości powinien zażądać  

od dostawcy wykonania działań korygujących w razie wykrycia 

niezgodności. Przedstawiciel rządowego zapewnienia jakości powinien 

sporządzić raport niezgodności jakościowej, jeśli niezgodność będzie 

wywierała niekorzystny wpływ na funkcjonowanie wyrobów  

lub harmonogram dostaw i/lub sytuacje określone we wniosku  

o rządowe zapewnienie jakości. 

 

SECTION 13 GQA PERFORMANCE INSTRUCTIONS  

 

Purpose: To perform, report, review and record the planned activities to 

provide confidence that risks to the fulfilment of contractual 

requirements relating to quality continue to be monitored or mitigated. 

 

Input: The GQA Plan. 

Activities: Performing, recording and reporting of the GQA activity as 

planned. Provision of Delegator feedback to the Delegatee as agreed. 

 

 

Output: GQA activity reports, records and continual risk information 

feedback (RIAC). 

 

 

 

Delegator Satisfaction Feedback (DFB) as agreed. 

 

13.1. GQA Planned Activities 

 

 

The GQAR shall perform the GQA activities as planned. 

 

 

13.2. GQA Performance Records 

 

The GQAR shall record the results of all GQA activities performed in 

accordance with para. 4.2.3. 

 

 

13.3. Sub Delegation 

 

If risk requiring GQA becomes apparent in the supply chain, during a 

GQA delegation, the GQAR shall initiate a Sub-supplier delegation in 

accordance with the GQA request instructions (reference Section 7). For 

further information refer to Annex A section A.6. 

 

 

 

13.4. Nonconformity 

 

If nonconformity is detected by the GQAR, the GQAR shall request the 

Supplier to implement corrective action. The GQAR shall raise a QDR 

where nonconformity adversely impacts the product performance or 

delivery schedule and/or situations specified in the RGQA. 
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13.4.1. Przedstawiciel rządowego zapewnienia jakości powinien 

zweryfikować skuteczność działań korygujących dostawcy. Proces 

zarządzania niezgodnością przedstawiono w Załączniku A, sekcja A.2. 

 

13.5. Przegląd działań rządowego zapewnienia jakości 

 

Uczestnicy rządowego zapewnienia jakości powinni okresowo 

przeglądać wyniki rządowego zapewnienia jakości w celu zapewnienia 

skuteczności planowanego działania. 

 

13.5.1. Jeśli zaplanowanych działań nie można wykonać 

z jakiegokolwiek powodu, delegowany powinien niezwłocznie 

powiadomić o tym delegującego, żeby delegujący mógł podjąć 

alternatywne działania. 

 

13.5.2. Znaczące nowe ryzyko może stać się widoczne lub może się 

zmienić status obecnego ryzyka. To powinno zainicjować dodatkowy 

przegląd działania w ramach rządowego zapewnienia jakości poza 

innymi zaplanowanymi przeglądami. Należy powiadomić pozostałych 

uczestników o wynikach przeglądu i korekty formularza identyfikacji, 

oceny i komunikowania ryzyka. 

 

13.6. Informacje zwrotne o ryzyku dotyczące rządowego 

zapewnienia jakości 

 

Przedstawiciel rządowego zapewnienia jakości powinien w odpowiedni 

sposób przekazywać informacje zwrotne o ryzyku posługując się 

formularzem identyfikacji, oceny i komunikowania ryzyka.  Na żądanie 

delegującego należy udostępnić mu udokumentowane informacje 

o działaniach rządowego zapewnienia jakości (patrz Załącznik D). 

 

13.6.1. Oświadczenie o rządowym zapewnieniu jakości 

 

Przedstawiciel rządowego zapewnienia jakości powinien podpisać 

oświadczenie o rządowym zapewnieniu jakości na świadectwie 

zgodności, jeśli jest odpowiedni zapis we wniosku o rządowe 

zapewnienie jakości oraz wymaga tego umowa. 

 

13.6.2. Łańcuch sprawozdawczości z rządowego zapewnienia jakości 

 

Sprawozdania z rządowego zapewnienia jakości należy przekazywać 

za pomocą łańcucha delegujących do pierwotnego (inicjującego) 

delegującego. 

 

13.7. Zadowolenie delegującego 

 

Delegujący, w przypadku wniosków długoterminowych, powinien 

zgodnie z ustaleniami przekazywać delegowanemu opinie zwrotne za 

 

13.4.1. The GQAR shall verify the effectiveness of the Supplier’s 

corrective action. The managing nonconformity process is outlined at 

Annex A section A.2. 

 

13.5. GQA Activity Review 

 

The GQA participants shall review the results of the GQA periodically to 

assure the effectiveness of the planned activity. 

 

 

13.5.1. Where planned activities cannot be performed, for any reason, 

the Delegatee shall notify the Delegator as soon as possible, so that the 

Delegator can make alternative arrangements. 

 

 

13.5.2. Significant new risk may become apparent or existing risk status 

may change. This shall initiate a GQA activity review, in addition to any 

planned reviews. The results of the review and revised RIAC shall be 

communicated to the other participants. 

 

 

 

13.6. GQA Risk Information Feedback 

 

 

The GQAR shall provide risk information feedback on a continual basis, 

as appropriate, using the RIAC. Records of GQA activity shall be 

provided to the Delegator upon request (reference Annex D). 

 

 

 

13.6.1. Statement of GQA 

 

When requested on the RGQA and required by the contract, the 

statement of GQA on the CoC shall be signed by the GQAR. 

 

 

 

13.6.2. GQA Reporting Chain 

 

GQA reports shall be communicated through the chain of Delegators 

back to the original (Initial) Delegator. 

 

 

13.7. Delegator Satisfaction 

 

For delegations of an extended duration, the Delegator should provide 

Delegatee feedback on the DFB at Annex B as agreed (reference 



AQAP 2070 
Wydanie B wersja 4 

40 
 

W o j s k o w e  C e n t r u m  N o r m a l i z a c j i ,  J a k o ś c i  i  K o d y f i k a c j i   

pomocą formularza opinii zwrotnej zamieszczonego w Załączniku B 

(patrz sekcja 9.5). Opinie zwrotne umożliwią delegowanemu analizę 

prowadzonego rządowego zapewnienia jakości i ciągle doskonalić 

procesy rządowego zapewnienia jakości (patrz sekcja 4.4). 

 

 

section 9.5). The feedback will enable the Delegatee to analyse the 

GQA provided and continually improve their GQA processes (reference 

section 4.4). 

 

 

 
Dane 

wejściowe/Inicjator 

Plan GQA 

 
13.7 
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(zgodnie  

z ustaleniami  
w 9.5.2) 

(delegujący) 
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Input / Initiator 
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13.3 
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No 
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SEKCJA 14 REALIZACJA RZĄDOWEGO ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

– WYTYCZNE  

 

14.1. Informacje zwrotne o ryzyku dotyczące rządowego 

zapewnienia jakości 

 

Zazwyczaj poziomy ryzyka będą się zmieniać w trakcie obowiązywania 

wniosku o rządowe zapewnienie jakości lub jeśli/kiedy zidentyfikowano 

nowe ryzyko. Powyższe zmiany mogą wynikać ze stwierdzenia 

niezgodności, doskonalenia lub pogorszenia się działalności dostawcy, 

zmian w wymaganiach umowy itd. 

 

Uwaga: Przedstawiciel rządowego zapewnienia jakości może zalecić 

przegląd wniosku o rządowe zapewnienie jakości w razie istotnej 

zmiany statusu ryzyka. 

 

14.2. Dostęp do odpowiedniej dokumentacji 

 

W publikacjach AQAP 2110, 2131 i 2310 zamieszczono wymaganie,  

że dostawca udostępnia zamawiającemu i przedstawicielowi 

rządowego zapewnienia jakości wszystkie dokumenty niezbędne do 

planowania i wykonania rządowego zapewnienia jakości. 

 

14.3. Świadectwo zgodności i oświadczenie o rządowym 

zapewnieniu jakości  

 

Przykład formularza świadectwa zgodności zamieszczono 

w Załączniku B. w kontekście wzajemnego zapewnienia jakości 

formularz świadectwa zgodności ma podwójny cel i jest 

wykorzystywany jako potwierdzenie przez: 

 

Część 1 – dostawcę do zamawiającego w celu potwierdzenia,  

że poza zaakceptowanymi wnioskami o odstępstwa/zezwolenia, 

wyroby, których dotyczy umowa, spełniają wymagania umowy. 

 

Część 2 – przedstawiciel rządowego zapewnienia jakości w celu 

zaświadczenia, że zgodnie z postanowieniem dokumentów STANAG 

4107, AQAP 2070 i wnioskiem o rządowe zapewnienie jakości 

zrealizowano zaplanowane rządowe zapewnienie jakości. 

 

14.4. Podpis przedstawiciela rządowego zapewnienia jakości pod 

oświadczeniem o rządowym zapewnieniu jakości oznacza,  

że zaplanowane rządowe zapewnienie jakości zostało zrealizowane. 

Nie oznacza to przyjęcia dostaw w imieniu delegującego i niekoniecznie 

oznacza, że sprawdzono pojedyncze sztuki. Nie oznacza to również,  

że dokonano certyfikacji (np. przydatności do lotu i żeglugi). 

SECTION 14 GQA PERFORMACNE GUIDANCE 

 

 

14.1. GQA Risk Information Feedback 

 

 

Typically, risk levels will change during the course of a GQA delegation 

or if/when new risks are identified. These changes may result from the 

identification of Nonconformities, improvement or degradation of 

Supplier performance, changes in contractual requirements, etc. 

 

 

Note: The GQAR may recommend a revision of the RGQA upon 

significant changes to the risk status. 

 

 

14.2. Access to Relevant Documentation 

 

It is an AQAP 2110, 2131 and 2310 requirement that the Supplier makes 

available, to the Acquirer and GQAR, all relevant documentation needed 

to plan and perform GQA. 

 

 

14.3. CoC and Statement of GQA 

 

 

An example CoC form is provided at Annex B. Within the context of 

Mutual GQA, the CoC is a dual-purpose form, it is used as a 

confirmation by the: 

 

 

Part 1 - Supplier to the Acquirer that apart from any identified and 

approved deviation permits and concessions, the contract 

deliverables conform to contractual requirements. 

 

Part 2 - GQAR to attest that, within the provisions of STANAG 4107, 

AQAP 2070 and the RGQA the planned GQA has been performed. 

 

 

 

14.4. The GQAR signature on the statement of GQA signifies that the 

planned GQA has been performed. It does not mean acceptance of the 

supplies on behalf of the Delegator, does not necessarily mean that the 

individual items have been inspected, nor does it mean that certification 

(e.g. airworthiness and seaworthiness) has been granted. 
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SEKCJA 15 ZAKOŃCZENIE RZĄDOWEGO ZAPEWNIENIA 

JAKOŚCI – INSTRUKCJE I WYTYCZNE 

 

Cel: Przegląd i zamknięcie wniosku o rządowe zapewnienie jakości 

i ocena zadowolenia delegującego. 

Dane wejściowe: Zakończone rządowe zapewnienie jakości, 

sprawozdania i udokumentowane informacje o przeprowadzonych 

działaniach w ramach rządowego zapewnienia jakości. 

Działania: Powiadomienie delegującego o zakończeniu rządowego 

zapewnienia jakości i wniosek o opinię zwrotną od delegującego.  

Dane wyjściowe: Raport zakończenia rządowego zapewnienia 

jakości, status ryzyka na zakończenie (identyfikacja, ocena 

i komunikowanie ryzyka) oraz opinia zwrotna (DFB). 

 

15.1 Przegląd rządowego zapewnienia jakości 

 

Jeżeli przedstawiciel rządowego zapewnienia jakości uzna, że rządowe 

zapewnienie jakości zostało zakończone, powinien przeprowadzić 

przegląd udokumentowanych informacji z rządowego zapewnienia 

jakości. 

 

15.1.1. Przegląd powinien skupić się co najmniej na następujących 

zagadnieniach: 

a) czy wykonano rządowe zapewnienie jakości, o które wnioskowano, 

b) czy zmienił się status ryzyka, 

c) wystawiono raport niezgodności jakościowej, 

d) wystawione świadectwa zgodności dostawcy.  

 

15.1.2. Przedstawiciel rządowego zapewnienia jakości, korzystając 

z wyników przeglądu, powinien rozważyć wpływ rządowego 

zapewnienia jakości na ryzyko i rozważyć wydawanie zaleceń 

delegującemu w kontekście przyszłych wniosków o rządowe 

zapewnienie jakości obejmujących tego samego dostawcę i/lub wyroby. 

 

15.2. Raport zakończenia rządowego zapewnienia jakości 

 

Korzystając z wyników przeglądu rządowego zapewnienia jakości, 

przedstawiciel rządowego zapewnienia jakości powinien sporządzić 

raport na zakończenie rządowego zapewnienia jakości, wypełniając 

formularz zamieszczony w załączniku B. Raport zakończenia 

rządowego zapewnienia jakości należy przesłać delegującemu w ciągu 

20 dni roboczych od zakończenia rządowego zapewnienia jakości. 

 

Uwaga: Jeżeli podpis pod oświadczeniem o rządowym zapewnieniu 

jakości na świadectwie zgodności dostawcy był wymagany we wniosku 

o rządowe zapewnienie jakości jako część procesu rządowego 

zapewnienia jakości , to on sam nie świadczy o zakończeniu rządowego 

zapewnienia jakości. 

 

SECTION 15 GQA CLOSURE INSTRUCTIONS AND GUIDANCE 

 

 

Purpose: To review and close the RGQA and assess Delegator 

satisfaction. 

Inputs: Completed GQA, reports and records of the performed GQA 

activities. 

 

Activities: Notification to the Delegator of GQA completion and request 

for Delegator satisfaction feedback. 

Outputs: The GQA closure report, risk status at closure (RIAC) and 

Delegation feedback (DFB).  

 

 

15.1. GQA Review 

 

When the GQAR considers the GQA performance is complete, the 

GQAR shall conduct a review of the GQA records. 

 

 

 

15.1.1. The review shall focus on, as a minimum: 

 

a) Whether the requested GQA had been performed, 

b) Whether the risk status had changed, 

c) QDRs issued, 

d) Supplier CoCs issued. 

 

15.1.2. Using the results of the review the GQAR should consider the 

effect of the GQA on the risks and consider making recommendations 

to the Delegator regarding future GQA requests with the same Supplier 

and/or products. 

 

 

15.2. GQA Closure Report 

 

Using the results of the GQA review the GQAR shall complete the GQA 

Closure Report (GQACR) at Annex B. The GQACR shall be sent to the 

Delegator within 20 working days of the completion of the GQA. 

 

 

 

 

Note: If requested on the RGQA, the signing of a statement of GQA on 

the Supplier CoC, is part of the GQA performance process and does 

not, on its own, indicate that the GQA is complete.  
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15.3. Zapisy 

 

Udokumentowane informacje o ryzyku delegującego należy 

odpowiednio aktualizować. Uczestnicy rządowego zapewnienia jakości 

powinni przechowywać raport zakończenia rządowego zapewnienia 

jakości do przywołania w przypadku potencjalnych przyszłych 

delegacji. 

 

15.4. Zadowolenie delegującego 

 

Zachęca się delegującego do przesłania delegowanemu opinii zwrotnej 

na formularzu zamieszczonym w Załączniku B. Opinia zwrotna 

umożliwi delegowanemu analizę prowadzonego rządowego 

zapewnienia jakości i ciągłe doskonalenie procesów rządowego 

zapewnienia jakości (patrz sekcja 4.4). Opinie zwrotne są 

obowiązkowe, gdy formalnie o nie zawnioskują delegujący we wniosku 

o rządowe zapewnienie jakości i delegujący w odpowiedzi na wniosek 

o rządowe zapewnienie jakości. 

15.3. Records 

 

The Delegator risk records should be updated as appropriate. The GQA 

participants shall retain the GQACR for reference to inform potential 

future delegations.  

 

 

 

15.4. Delegator Satisfaction 

 

The Delegator is strongly encouraged to provide the Delegatee 

feedback on the DFB at Annex B. The feedback will enable the 

Delegatee to analyse the GQA provided and continually improve their 

GQA processes (reference section 4.4). Delegation Feedback is 

mandatory when formally requested by the Delegator in the RGQA, and 

by the Delegatee in the RGQAR. 
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ZAŁĄCZNIK A PROCESY WSPIERAJĄCE RZĄDOWE 

ZAPEWNIENIE JAKOŚCI 

 

A.1 CEL NINIEJSZEGO ZAŁĄCZNIKA 

 

A.1.1 Niniejszy załącznik zawiera zarysy procesów wspierających:  

 

a) zarys ogólny procesu niezgodności, 

b) proces wyrażania zgody na odstępstwa i zezwolenia, 

c) proces działań korygujących, 

d) Proces postępowania wyjaśniającego dotyczącego wyrobu lub 

reklamacji klienta, 

e) Proces poddelegowania. 

 

A.1.2 Rządowe zapewnienie jakości jest procesem zapobiegawczym, 

zaprojektowanym w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa 

występowania ryzyka. Procesy wspierające są reakcyjne i należy je 

wdrażać, gdy pojawi się ryzyko, w każdej chwili w trakcie realizacji 

rządowego zapewnienia jakości. Wydarzenia mogą mieć związek  

z wystąpieniem ryzyka lub wcześniej niezidentyfikowanym ryzykiem.  

W innym przypadku wyniki procesów wspierających powinny 

skutkować przeglądem ryzyka. 

 

Celem procesów wspierających jest minimalizacja szkodliwego wpływu 

wystąpienia ryzyka. 

ANNEX A GQA SUPPORTING PROCESSES 

 

 

A.1 PURPOSE OF THIS ANNEX 

 

A.1.1 This annex contains supporting process outlines: 

 

a) Nonconformities Process Overview, 

b) Deviation Permits and Concessions Process, 

c) Corrective Action Process, 

d) Product or Customer Complaints Investigation Process, 

 

e) Sub Delegation Process. 

 

A.1.2 GQA is a proactive process designed to reduce the likelihood that 

risks will occur. The supporting processes are reactive and should be 

implemented, if risks occur at any time during the performance of GQA. 

The events may be related to the occurrence of a risk scenario or a 

previously unidentified risk. In either case the results of the supporting 

process should initiate a risk review. 

 

 

 

The supporting processes are intended to minimise the adverse effect 

when a risk occurs. 
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A.2 OGÓLNY ZARYS PROCESU NIEZGODNOŚCI 

 

A.2.1 Cel 

 

Celem przedstawienia niniejszego zarysu jest wyszczególnienie 

typowych działań i odpowiedzialności w zakresie niezgodności  

w trakcie lub po zakończeniu rządowego zapewnienia jakości. Jest to 

tylko przykład procesów i ich interakcji.  Uznaje się, że praktyka krajowa 

będzie decydująca w wyznaczeniu specjalnych działań uczestników 

rządowego zapewnienia jakości. 

 

Uwaga: Obowiązki dostawcy przyjęto zgodnie z kontraktowymi 

wymaganiami zapewnienia jakości, np. publikacją  AQAP 2110  

p. 5.4.12 i 5.6.  

 

A.2.2 Dane wejściowe/Inicjator 

 

Niniejszy proces zostaje zainicjowany, gdy dostawca, przedstawiciel 

rządowego zapewnienia jakości, zamawiający lub delegujący stwierdzi 

niezgodność na jakimkolwiek etapie przed dostawą wyrobu. 

 

A.2.3 Jeśli przedstawiciel rządowego zapewnienia jakości stwierdzi 

niezgodność systemu, procesu lub wyrobu na jakimkolwiek etapie  

w trakcie trwania rządowego zapewnienia jakości, powinien on 

wymagać przeprowadzenia działań korygujących w odniesieniu do 

stwierdzonej niezgodności.  

 

A.2.3.1 Jeśli występuje zdarzenie pojedyncze i/lub o charakterze 

nieznaczącym, nieformalny wniosek może być wystarczający.  

 

A.2.3.2 W publikacjach AQAP 2110 i 2310 zawarto wymaganie, że jeśli 

dostawca stwierdza niezgodność, to podejmuje odpowiednie działania 

korygujące w celu zapobiegania ponownemu wystąpieniu 

niezgodności. 

Przedstawiciel rządowego zapewnienia jakości powinien dokonać 

przeglądu i zweryfikować działania korygujące dostawcy.  

 

A.2.4 Jeśli możliwe do wykonania jest doprowadzenie do parametrów 

zgodnych z umową, to powinno to być zawsze pierwszą opcją, czasami 

potrzeby operacyjne lub zachęty finansowe mogą usprawiedliwić 

akceptację niezgodności.  

 

A.2.5 Dostawca może starać się o zgodę zamawiającego na 

dostarczenie części niezgodnych, jeśli zapisy umowy na to pozwalają, 

poprzez wniosek o odstępstwo lub zezwolenie (patrz Załącznik A 

sekcja A.3).  

 

Uwaga: Dostawca może zdecydować się na utylizację wyrobu i jego 

zamianę na wyrób zgodny, w tym przypadku proces się kończy.  

A.2 NONCONFORMITIES PROCESS OVERVIEW 

 

A.2.1 Purpose 

 

The purpose of this overview is to outline the typical activities, and 

responsibilities relating to the nonconformities where GQA is being or 

has been performed. It is merely an example of the processes and their 

interaction. It is recognised that national practice will dictate the specific 

actions of the GQA participants. 

 

 

Note: The Supplier’s obligations are assumed, through the contractual 

Quality Requirements e.g. AQAP 2110 para. 5.4.12 and 5.6.  

 

 

A.2.2 Input/Initiator  

 

This process is initiated when nonconformity is identified by the 

Supplier, GQAR, Acquirer or Delegator at any point before or after 

product delivery. 

 

A.2.3 If the GQAR identifies a system, process or product nonconformity 

at any point during the course of GQA, the GQAR should request 

corrective action for the identified nonconformity. 

 

 

 

A.2.3.1 If the occurrence is an isolated case and/or minor in nature an 

informal request may be appropriate. 

 

A.2.3.2 It is an AQAP 2110 and 2310 requirement that the Supplier 

establishes the cause of the nonconformity and takes appropriate 

corrective action to prevent recurrence. 

 

The GQAR should review and verify the Supplier’s corrective action. 

 

 

A.2.4 If rework to contractual specifications is viable this should always 

be the first option, sometimes operational needs or financial incentives 

can justify accepting a nonconformity. 

 

 

A.2.5 The Supplier can seek acquirer approval to deliver nonconforming 

parts, if allowed under contractual arrangements, via a request for 

deviation permit or concession (reference Annex A section A.3). 

 

 

Note: The Supplier may decide to scrap the product and replace it with 

a conforming product, in this case the process ends. 
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A.3 PROCES ZGODY NA ODSTĘPSTWA/ZEZWOLENIA 

 

Cel: Określenie działań przedstawiciela rządowego zapewnienia 

jakości dotyczących wniosków dostawcy o zgodę na 

odstępstwa/zezwolenia. 

Dane wejściowe: Upoważnienie udzielone we wniosku o rządowe 

zapewnienie jakości i złożony wniosek dostawcy o zgodę na 

odstępstwo/zezwolenie.  

Działania: Przegląd/ocena wniosków dostawcy o zgodę na 

odstępstwo/zezwolenie na zasadzie analizy indywidualnych 

przypadków lub podejścia systemowego. 

Dane wyjściowe: Zgoda lub brak zgody na złożony przez dostawcę 

wniosek o zgodę na odstępstwo/zezwolenie. 

 

A.3.1 Wprowadzenie  

 

Zamawiający w NATO wymagają, żeby dostawca dostarczył wyrób 

zgodny z wymaganiami umowy. Jednak w ramach wyjątku mogą 

pojawić się okoliczności, gdy w interesie zamawiającego jest 

akceptacja dostawy wyrobów niespełniających wymagań umowy  

(np. Pilne działania operacyjne).  

 

Uwaga: Delegowane może być jedynie upoważnienie do uczestnictwa 

w procesie zgody na odstępstwo/zezwolenie, a nie odpowiedzialność 

za proces.  

 

A.3.2 Zastosowanie 

 

Niniejsza instrukcja dotyczy wyłącznie wniosków  

o odstępstwa/zezwolenia kierowanych przez dostawcę, które traktuje 

się jako niewielkie. Wszystkie wnioski o większym znaczeniu należy 

kierować do zamawiającego w celu rozpatrzenia z komentarzem 

przedstawiciela rządowego zapewnienia jakości, jeśli odpowiednie 

wymaganie zawarto we wniosku o rządowe zapewnienie jakości. 

 

A.3.2.1 Klasyfikacja 

 

Wnioski o poważne odstępstwa obejmują niezgodności, które mogą 

wywierać szkodliwy wpływ na działanie, środowisko, bezpieczeństwo, 

zamienność, obsługiwalność, niezawodność, trwałość użytkową lub 

wygląd wyrobu lub jeśli istnieje prawdopodobieństwo niekorzystnego 

wpływu na uzgodnione wcześniej z klientem koszty lub termin dostawy. 

Wszystkie inne odstępstwa od specjalnych wymagań technicznych 

nienależących do kategorii poważnych uważa się za niewielkie. 

 

A.3.3 Podejście rządowego zapewnienia jakości 

 

Przedstawiciel rządowego zapewnienia jakości może być poproszony 

o wykonanie rządowego zapewnienia jakości w zakresie procesu 

A.3 DEVIATION PERMIT AND CONCESSION PROCESS 

 

Purpose: To outline the GQAR activities associated with Supplier 

applications for deviation permits / concessions. 

 

Input: Delegated authority on the RGQA and Supplier application for 

deviation permit / concession. 

 

Activities: Reviewing / assessing Supplier applications for deviation 

permit / concession on case by case basis or system approach. 

 

Output: Concurrence or non-concurrence with Supplier application(s) for 

a concession/deviation permit. 

 

A.3.1 Introduction 

 

NATO Acquirers require that Suppliers deliver product that complies 

with contractual requirements. Exceptionally, however, there may be 

circumstances when it is to the Acquirer’s benefit to accept the delivery 

of products that do not conform to contractual requirements (e.g. urgent 

operational commitments). 

 

Note: Only authority to participate in the Deviation and concession 

process, not responsibility, can be delegated.  

 

 

A.3.2 Applicability 

 

This instruction applies only to Supplier deviation permits and 

concession applications classified as minor. All major applications will 

be forwarded to the Acquirer for action with comment from the GQAR, if 

requested on the RGQA. 

 

 

 

A.3.2.1 Classification 

 

Requests for major deviations involve nonconformities that are likely to 

adversely affect performance; environment; safety; interchangeability; 

maintainability; reliability; service life or appearance of the product or 

when cost to the customer or delivery date agreed with the customer is 

likely to be affected. All other departures from the specified technical 

requirements, which do not fall into the major category, are considered 

minor. 

 

A.3.3 GQA Approach 

 

The GQAR may be requested to perform GQA of the Supplier’s 

deviation permit and concession process on an application by 
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dostawcy dotyczącego zastosowania zgody na odstępstwo na zasadzie 

rozpatrywania każdego indywidualnego przypadku lub podejścia 

systemowego. Wybór podejścia zależy od praktyki krajowej; 

w normalnych warunkach preferowaną metodą jest podejście 

systemowe. Rozpatrywanie każdego indywidualnego przypadku uważa 

się za odpowiednie w przypadku wyrobów krytycznych lub gdy proces 

dostawcy wiąże się z wysokim poziomem ryzyka. We wniosku 

o rządowe zapewnienie jakości należy zawrzeć wszystkie specjalne 

instrukcje dotyczące postępowania z wnioskami dostawcy 

o odstępstwa/zezwolenia.  

 

A.3.3.1 Jeśli w umowie zawarto powołanie się na konkretne 

specyfikacje procesu dotyczące postępowania w zakresie 

odstępstwa/zezwolenia, takie wymaganie umowy należy wskazać we 

wniosku o rządowe zapewnienie jakości. 

 

A.3.3.2 Wykonując rządowe zapewnienie jakości indywidualnie dla 

każdego przypadku na zasadzie rozpatrywania każdego przypadku, 

przedstawiciel rządowego zapewnienia jakości powinien dokonać 

przeglądu wniosku według następujących kryteriów: 

a) czy dokładnie opisano niezgodność, 

b) czy niezgodność prawidłowo sklasyfikowano jako poważną lub 

niewielką zgodnie z kryteriami ustalonymi w umowie, 

c) czy we wniosku dokładnie wskazano liczbę sztuk lub części, 

których dotyczy wniosek,  

d) czy wniosek sporządzono w odpowiedniej formie, 

e) czy działania korygujące, które zaproponował dostawca, są 

wystarczające, aby zapobiegać powtórnemu wystąpieniu niezgodności, 

f) zawiera podpisy osób upoważnionych przez dostawcę. 

 

Przedstawiciel rządowego zapewnienia jakości powinien 

udokumentować szczegóły zgodności lub jej braku we wniosku  

i powiadomić o tym dostawcę. 

Gdy uzgodniono stosowanie indywidualnego podejścia, 

przedstawicielowi rządowego zapewnienia jakości zaleca się 

wyjaśnienie procesu z dostawcą (patrz  p. 11.3). 

 

A.3.3.3 Podejście systemowe 

 

Realizując rządowe zapewnienie jakości na zasadzie podejścia 

systemowego, przedstawiciel rządowego zapewnienia jakości powinien 

przeprowadzić audyt lub przegląd procesu postępowania i kontroli 

dostawcy dotyczącego odstępstw i zezwoleń. Rządowe zapewnienie 

jakości należy realizować w odpowiednich odstępach czasu, 

pozwalających potwierdzić wysoką zgodność procesów dostawcy. Jeśli 

proces nie jest należycie kontrolowany, przedstawiciel rządowego 

zapewnienia jakości powinien sporządzić wniosek o działania 

korygujące zgodnie z praktyką krajową. 

 

application (case by case) or system basis. The approach taken 

depends on national practice; the system approach is the preferred 

method under normal conditions. The case by case approach would be 

considered appropriate for critical items or where the Supplier’s process 

is a high risk. Any specific instruction for the processing of Supplier 

deviation permits and concessions shall be provided on the RGQA. 

 

 

 

 

 

A.3.3.1 If specific process specifications are contractually invoked for 

processing deviation permits and concessions; the contractual 

requirement shall be identified on the RGQA. 

 

 

A.3.3.2 When performing GQA on a case by case approach, the GQAR 

shall review the request against the following criteria:  

 

 

a) The nonconformity is accurately described, 

b) The nonconformity is properly classified as minor or as major in 

accordance with criteria established within the contract, 

c) The request accurately describes the number of units or parts 

associated with the application, 

d) The request has been made on an appropriate form, 

e) Supplier proposed corrective action is adequate to prevent 

recurrence of the nonconformity, 

f) Authorities of Supplier signatories.  

 

The GQAR will record the details of concurrence or non-concurrence on 

the application and notify the Supplier. 

 

Where a case by case approach is agreed the GQAR is strongly 

encouraged to clarify the process with the Supplier (reference para. 

11.3). 

 

A.3.3.3 The System Approach 

 

When performing GQA using a system approach, the GQAR will audit 

or review the Supplier’s processing and controlling of deviation permit 

and concessions. The GQA shall be performed at intervals sufficient to 

demonstrate high confidence in the Supplier’s process. Where the 

process is not adequately controlled, a corrective action request should 

be issued by the GQAR in accordance with national practices. 
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A.3.4 Na każdym etapie tego procesu przedstawiciel rządowego 

zapewnienia jakości powinien zażądać od dostawcy przeprowadzenia 

działań korygujących, jeśli nie zdołał wdrożyć wymagań umowy lub 

obecne działania korygujące są nieodpowiednie. 

 

A.3.5 Jeśli na jakimkolwiek etapie przedstawiciel rządowego 

zapewnienia jakości odczuje, że wymagane działania wykraczają poza 

umiejętności/kompetencje techniczne dostawcy, należy powiadomić  

o tym kierownictwo dostawcy. W razie potrzeby należy powiadomić 

delegującego w celu uzyskania odpowiedniego wsparcia. 

 

A.3.6 Przedstawiciel rządowego zapewnienia jakości powinien 

udokumentować działania w zakresie zgód na odstępstwa / zezwolenia 

i systematycznie sporządzać sprawozdania dla delegującego i/lub 

zamawiającego zgodnie z ustaleniami.  

A.3.4 At any point during this process the GQAR should request 

corrective action from the Supplier if either they have failed to implement 

the contractual procedures or the stated corrective actions are 

inadequate. 

 

A.3.5 If, at any point the GQAR feels that the required action exceeds 

their technical expertise/competence, they shall notify their 

management. If necessary, the Delegator should be notified so that 

appropriate support can be provided. 

 

 

A.3.6 The GQAR shall maintain records of their activities relating to 

concessions/deviation permits and provide timely reports to the 

Delegator and/or Acquirer as agreed.  
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A.4 PROCES DZIAŁAŃ KORYGUJĄCYCH 

 

A.4.1 Cel procesu 

 

Celem niniejszego procesu jest zidentyfikowanie typowych działań 

korygujących w zakresie niezgodności w trakcie lub po zakończeniu 

rządowego zapewnienia jakości. Uznaje się, że praktyka krajowa 

będzie decydująca w wyznaczeniu specjalnych działań uczestników 

rządowego zapewnienia jakości. 

 

Uwaga: Przyjęto, że obowiązki dostawcy wynikają z wymagań umowy 

w zakresie jakości, np. publikacja AQAP 2110, p. 5.6.1. 

 

A.4.2 Wprowadzenie 

 

Podczas obowiązywania wniosku o rządowe zapewnienia jakości mogą 

wystąpić niezgodności wyrobu, systemu zarządzania jakością lub 

procesu. Niezgodności są dowodem niewłaściwego funkcjonowania 

systemu zarządzania jakością u dostawcy. Niezgodności w systemie 

zarządzania jakością są niezgodnościami, które jeszcze się nie ujawniły 

w wyrobie. Należy stosować zasady procesu działań korygujących do 

wszystkich rodzajów niezgodności. 

 

A.4.3 Wykryte niezgodności 

 

Gdy wykryto niezgodności dotyczące systemu zarządzania jakością  

dostawcy, procesów lub wyrobów, przedstawiciel rządowego 

zapewnienia jakości powinien zapewnić, że dostawca wdrożył działania 

korygujące, stosuje je i że są one skuteczne.  Klient 

(delegujący/zamawiający) może zażądać wykonania działań 

korygujących oprócz przypadków, kiedy przedstawiciel rządowego 

zapewnienia jakości powinien skierować wniosek o działania 

korygujące zgodnie z praktyką krajową. 

 

A.4.4 Przegląd niezgodności 

 

Przedstawiciel rządowego zapewnienia jakości powinien wykonać 

przegląd niezgodności, żeby określić odpowiedni poziom 

zaangażowania (patrz Załącznik A sekcja A2). Jeśli do klienta 

dostarczono niezgodny wyrób, od przedstawiciela rządowego 

zapewnienia jakości oczekuje się, że będzie dokładnie monitorował 

działania wyjaśniające i korygujące prowadzone przez dostawcę. 

Działania powinny również obejmować przegląd planu rządowego 

zapewnienia jakości i jego wdrożenia. Innymi wskaźnikami,  

które powinny skutkować zwiększonym zaangażowaniem 

przedstawiciela rządowego zapewnienia jakości, są sytuacje,  

gdy niezgodności mogą wywierać wpływ na funkcjonowanie wyrobu, 

koszty i harmonogram dostawy lub gdy poprzednie działania 

korygujące okazały się nieskuteczne. 

A.4  CORRECTIVE ACTION PROCESS 

 

A.4.1 Purpose of process 

 

The purpose of this process is to identify the typical corrective actions 

with respect to the nonconformities where GQA is or has been 

performed. It is recognised that national practice will dictate the specific 

actions of the GQA participants. 

 

 

Note: The Supplier’s obligations are assumed, through the 

contractual quality requirements e.g. AQAP 2110 para. 5.6.1. 

 

A.4.2 Introduction 

 

During the life of a GQA delegation product, QMS or process 

nonconformities might be identified. Nonconformities are evidence of a 

breakdown of the Supplier’s QMS. QMS nonconformities are 

nonconformities that have not yet become apparent in the product. The 

principles of the corrective action process should be applied to all types 

of nonconformities.  

 

 

A.4.3 Detected Nonconformities 

 

When Nonconformities associated with the Supplier’s QMS, processes 

or products are detected the GQAR will ensure that the Supplier 

corrective actions are requested, implemented and effective. Corrective 

actions may be requested by the customer (Delegator/Acquirer), if this 

is not the case the GQAR should make the corrective action request in 

accordance with national practices. 

 

 

 

A.4.4 Nonconformity Review 

 

The GQAR shall review the nonconformity to determine the appropriate 

level of involvement (reference Annex A section A.2). Where 

nonconforming product has been delivered to the customer, GQAR is 

expected to closely monitor the Supplier’s investigation and corrective 

actions. Activities should also include a review of the GQA plan and its 

implementation. Other indicators that should direct increased GQAR 

involvement are where the nonconformity may impact on product 

performance, cost, and delivery schedule or where previous corrective 

actions have proved ineffective. 
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A.4.5 Wniosek o działanie korygujące 

 

Gdy niezgodności są pojedynczymi zdarzeniami i jest małe 

prawdopodobieństwo, że będą miały wpływ na cenę, funkcjonowanie 

lub harmonogram dostaw, przedstawiciel rządowego zapewnienia 

jakości może zdecydować, aby zażądać przeprowadzenia działań 

korygujących w sposób nieformalny. Jeśli formalny wniosek o działania 

korygujące jest niezbędny, przedstawiciel rządowego zapewnienia 

jakości powinien w jasny sposób wskazać, że wniosek należy traktować 

jako reklamację klienta. To zapewni, że będzie on wpisany do rejestru 

reklamacji klienta i będzie przedmiotem przeglądu w ramach 

odpowiednich audytów certyfikacyjnych. 

 

A.4.5.1 Działania korygujące dostawcy 

 

Przedstawiciel rządowego zapewnienia jakości powinien zapewnić,  

że dostawca ma udokumentowaną procedurę obejmującą:  

a) przegląd niezgodności, 

b) określenie przyczyny niezgodności, 

c) ocenę potrzeby działań korygujących, 

d) wdrożenie działań korygujących, 

e) udokumentowanie niezgodności, 

f) Przegląd działań korygujących (patrz publikacje AQAP 2110 i 2310 

p. 5.6.1). 

 

A.4.5.2 Monitorowanie i przegląd działań korygujących prowadzone 

przez przedstawiciela rządowego zapewnienia jakości 

 

Przedstawiciel rządowego zapewnienia jakości powinien sprawdzić, 

czy dostawca skutecznie wdrożył odpowiednie działania korygujące  

w celu zapobiegania ponownemu wystąpieniu niezgodności.   

To obejmuje również przegląd wyników z przeglądu działań 

korygujących zastosowanych przez dostawcę. Gdy wykryto 

niezgodności w systemie zarządzania jakością, powinno to obejmować 

wyniki odpowiedniego audytu wewnętrznego u dostawcy  

oraz przeglądy zarządzania (patrz publikacje AQAP 2110 i 2310 p. 

5.5.3 i 5.5.2).  

 

A.4.5.2.1 Jeżeli przedstawiciel rządowego zapewnienia jakości 

znajduje obiektywne dowody na to, że działania korygujące stosowane 

przez dostawcę mogą być nieskuteczne, należy ponownie przedłożyć 

dostawcy wniosek o działania korygujące i załączyć do niego dowody 

nieskuteczności.  

 

A.4.6 Zakończenie działań korygujących 

 

Jeżeli przedstawiciel rządowego zapewnienia jakości jest przekonany, 

że działania korygujące dostawcy najprawdopodobniej pozwolą 

zapobiec ponownemu wystąpieniu niezgodności, szczegóły działań 

A.4.5 Corrective Action Request 

 

Where the nonconformities are isolated incidents and unlikely to impact 

on the product cost, performance or delivery schedule the GQAR may 

decide to request corrective action in an informal manner. Where formal 

corrective action requests are necessary, the GQAR should clearly state 

that the request should be treated as a customer complaint. This will 

ensure that it will be entered onto the customer complaint log and be 

subject to review under applicable certification audits. 

 

 

 

 

A.4.5.1 Supplier Corrective Action 

 

The GQAR should assure that the Supplier has a documented 

procedure covering: 

a) Nonconformity review, 

b) Determining cause of nonconformities, 

c) Evaluating the need for corrective action, 

d) Implementing corrective actions, 

e) Recording records of Nonconformities, 

f) Reviewing corrective actions (reference AQAP 2110 and 2310 para 

5.6.1). 

 

A.4.5.2 GQAR Corrective Action Monitoring and Review 

 

 

The GQAR should verify that the Supplier has effectively implemented 

appropriate corrective actions to prevent recurrence of the 

nonconformity. This should include reviewing the results of the 

Supplier’s review of corrective actions. Where nonconformities within 

the QMS are identified, this should include, the results of the relevant 

Supplier Internal Audits and management Reviews (reference AQAP 

2110 and 2310 paras 5.5.3 and 5.5.2). 

 

 

 

A.4.5.2.1 Where the GQAR finds objective evidence that the Supplier’s 

corrective action may be ineffective the corrective action request should 

be resubmitted to the Supplier and include the evidence of inefficacy. 

 

 

 

A.4.6 Corrective Action Closure 

 

Once the GQAR is satisfied that the Supplier’s corrective actions are 

likely to preventive recurrence of the nonconformity, the corrective 

action details should be recorded, including root cause. The details shall 
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korygujących należ udokumentować, włącznie z pierwotną przyczyną. 

Szczegóły należy udostępnić delegującemu na jego żądanie.  

be provided to the Delegator if requested. 
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A.5 POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE W ZAKRESIE 

NIEZGODNOŚCI WYROBU LUB REKLAMACJI KLIENTA 

 

A.5.1 Cel 

 

Celem procesu jest określenie zakresu odpowiedzialności i typowych 

działań uczestników rządowego zapewnienia jakości wynikających  

z niezgodności wyrobu lub reklamacji klienta. 

 

A.5.2 Zastosowanie 

 

Niezgodny wyrób dostarczony do klienta zgłasza się przez reklamację 

klienta (patrz Załącznik A  p. A.2.2). Zakłada się, że reklamacja klienta 

dotyczy istniejącego/obecnego wniosku. Jeśli wniosek został 

zakończony, delegujący może sporządzić nowy wniosek o rządowe 

zapewnienie jakości powołując się na pierwotny wniosek o rządowe 

zapewnienie jakości, jeśli uważa, że ryzyko dotyczy postępowania 

wyjaśniającego u dostawcy.  

 

A.5.3 Powiadomienie 

 

Państwo zamawiające jest odpowiedzialne za powiadomienie dostawcy 

na piśmie o reklamacji klienta. Powiadomienie powinno obejmować:  

 

a) żądanie od dostawcy wszczęcia postępowania wyjaśniającego  

i podjęcia niezbędnych działań korygujących, 

b) wszelkie zalecenia dla dostawcy, 

c) powiadomienie, że przedstawiciel rządowego zapewnienia jakości 

będzie uczestniczył w działaniach sprawdzających dostawcy, 

d) wymagany termin odpowiedzi.  

Zamawiający powinien udostępnić przedstawicielowi rządowego 

zapewnienia jakości kopię powiadomienia na jego żądanie.  

 

A.5.4 Planowanie postępowania wyjaśniającego 

 

Przedstawiciel rządowego zapewnienia jakości powinien 

współpracować z dostawcą w celu koordynacji działań wyjaśniających, 

jeśli delegujący powiadomi go o reklamacji klienta. W wielu 

przypadkach wyrób niezgodny zwraca się dostawcy jako przykład  

w celu ułatwienia postępowania wyjaśniającego. Zamawiający poprzez 

delegującego powinien poinformować przedstawiciela rządowego 

zapewnienia jakości i dostawcę, jeśli niezgodny wyrób zwrócono 

dostawcy lub jeśli dostawca powinien otworzyć przekazany przykład  

w obecności przedstawiciela rządowego zapewnienia jakości. 

 

Uwaga: Jeżeli dostawca miał otworzyć niezgodny wyrób  

w obecności przedstawiciela rządowego zapewnienia jakości, w celu 

sprawdzenia jego stanu, a jednak otworzył go pod jego nieobecność, 

A.5  NONCONFORMING PRODUCT AND CUSTOMER COMPLAINT 

INVESTIGATION PROCESS 

 

A.5.1 Purpose 

 

The purpose of the process is to outline the responsibilities and typical 

activities of the GQA participants resulting from a nonconforming 

product and customer complaint. 

 

A.5.2 Application 

 

Nonconforming product that has been delivered to the customer is 

typically reported via a customer complaint (reference Annex A para. 

A.2.2). It is assumed that the customer complaint refers to an 

existing/current delegation. Where the delegation is closed, the 

Delegator may submit a new RGQA, referencing the original RGQA, if it 

is considered that there are risks associated with the Suppliers 

investigation.  

 

A 5.3 Notification 

 

It is the Acquiring Nation’s responsibility to notify the Supplier in writing 

of the customer complaint. The notification shall include: 

 

a) A request for the Supplier to initiate an investigation and take the 

necessary corrective actions; 

b) Any special requirements to the Supplier; 

c) Notification that the GQAR will be involved in verifying the 

Supplier’s activities and 

d) Required response schedule. 

A copy of the notification shall be provided to the GQAR by the Acquirer,  

if requested. 

 

A.5.4 Investigation Planning 

 

When notified by the Delegator of the customer complaint, the GQARs 

hall liaise with the Supplier to coordinate the investigation activities. In 

many cases, the nonconforming product will be returned to the Supplier 

as an exhibit to assist in the investigation. The Acquirer, through the 

Delegator should notify the GQAR and Supplier as to whether the 

nonconforming product is being returned to the Supplier and whether 

the Supplier is to open the exhibit package in the presence of the GQAR. 

 

 

 

Note: If the nonconforming product is to be opened by the Supplier in 

the presence of the GQAR for verification of condition, and is opened 

without the GQAR being present, the GQAR should inform the Acquirer 
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przedstawiciel rządowego zapewnienia jakości powinien poinformować 

o tym zamawiającego za pośrednictwem delegującego i zasięgnąć 

rady, jakie działania należy podjąć.  

 

A.5.5 Postępowanie wyjaśniające 

 

Przedstawiciel rządowego zapewnienia jakości powinien zapewnić,  

że dostawca prowadzi postępowanie wyjaśniające (patrz publikacje 

AQAP 2110 i 2310, p. 5.6.1). Przedstawiciel rządowego zapewnienia 

jakości powinien zweryfikować postępowanie wyjaśniające,  

które prowadzi dostawca, zarówno samodzielnie, jak i we współpracy  

z dostawcą, żeby znaleźć pierwotną przyczynę niezgodności.  

 

A.5.5.1 Jeżeli udowodniono, że dostawca jest odpowiedzialny za 

niezgodność, przedstawiciel rządowego zapewnienia jakości powinien 

zweryfikować, czy działania korygujące dostawcy zostały wdrożone i są 

skuteczne (patrz Załącznik A A.4.4 oraz sekcja A.4.5). Działania 

dostawcy powinny dotyczyć innych wcześniej dostarczonych wyrobów 

oraz wyrobów obecnie produkowanych (patrz publikacje AQAP 2110  

i 2310, p. 5.4.12). 

 

A.5.5.2 Zamawiający i dostawca powinni koordynować uzgodnienia 

dotyczące kosztów postępowania wyjaśniającego poniesionych przez 

dostawcę lub wyrobów zużytych w trakcie. Przedstawiciel rządowego 

zapewnienia jakości nie powinien zezwalać dostawcy na poniesienie 

kosztów bez pisemnej zgody zamawiającego. 

 

A.5.6 Przegląd i sprawozdanie 

 

Przedstawiciel rządowego zapewnienia jakości powinien dokonać 

przeglądu odpowiednich udokumentowanych informacji o rządowym 

zapewnieniu jakości i przedstawić delegującemu sprawozdanie  

z podsumowaniem działań rządowego zapewnienia jakości,  

w tym wprowadzone korekty informacji o ryzyku i planie rządowego 

zapewnienia jakości (patrz p. 13.4).  

through the Delegator and seek advice on the actions to be taken.  

 

 

 

A.5.5 Investigation 

 

The GQAR should assure that the Supplier conducts an investigation, 

(reference AQAP 2110 and 2310 para. 5.6.1). The GQAR shall verify 

the Supplier’s investigation either independently or in conjunction with 

the Supplier to determine the root cause of the nonconformity. 

 

 

 

A.5.5.1 Where it is proven that the Supplier is responsible for the 

nonconformity, the GQAR will verify the Supplier’s corrective actions 

have been implemented and are effective (reference Annex A para. 

A.4.4 and section A.4.5). The Supplier activities should address other 

previously delivered products and products in production (reference 

AQAP 2110 and 2310 para. 5.4.12).  

 

 

A.5.5.2 The Acquirer and Supplier will coordinate arrangements  

concerning the Supplier’s cost of investigations or product expended in 

the course of the investigation. The GQAR shall not authorise the 

Supplier to incur costs without the express written authorisation of the 

Acquirer. 

 

A.5.6 Review and Reporting 

 

The GQAR shall review the relevant GQA records and provide a report 

to the Delegator summarising the GQA activities including any 

adjustments made to the risk information and GQA plan (reference 

para.13.4).  
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A.6 PROCES PODDELEGOWANIA  

 

A.6.1 Cel 

 

Celem rysunku A-1 jest ogólny zarys procesu określania, czy jest 

potrzeba uruchomienia poddelegowania rządowego zapewnienia 

jakości oraz przedstawia szczegóły zarządzania poddelegowaniem.  

 

A.6.2 Wprowadzenie 

 

Za kontrolę poddostawców odpowiada wyłącznie dostawca; działania 

rządowego zapewnienia jakości na poziomie poddostawcy nie mają na 

celu uzupełnienia lub zastąpienia tej odpowiedzialności.  

 

A.6.3 Zastosowanie 

 

Poddelegowania mogą być wynikiem pierwotnego wniosku o rządowe 

zapewnienie jakości, oceny ryzyka lub przeglądu ryzyka w trakcie 

obowiązywania wniosku o rządowe zapewnienie jakości. Decyzja  

o poddelegowaniu powinna wynikać z procesu identyfikacji, oceny  

i komunikowania ryzyka. 

Poddelegowania są podporządkowane pierwotnemu wnioskowi 

(inicjującemu) o rządowe zapewnienie jakości na poziomie dostawcy.  

 

A.6.3.1 Rysunek A-1 przedstawia przebieg procesu wniosku o rządowe 

zapewnienie jakości u poddostawcy w ramach NATO i jest przykładem 

demonstrującym różne scenariusze, które może napotkać 

przedstawiciel rządowego zapewnienia jakości rozważając 

poddelegowanie rządowego zapewnienia jakości. 

Proces wzajemnego rządowego zapewnienia jakości jest realizowany, 

jeśli delegujący (zamawiający) jest państwem członkowskim NATO, 

które ratyfikowało STANAG 4107. 

 

A.6.4 Planowanie poddelegowania 

 

Planowanie i wysyłanie wniosków o rządowe zapewnienie jakości  

u poddostawcy powinno być prowadzone w czasie obowiązywania 

wniosku o rządowe zapewnienie jakości i nie musi zostać zakończone 

przed opracowaniem planu rządowego zapewnienia jakości. 

Przedstawiciel rządowego zapewnienia jakości jest odpowiedzialny za 

zarządzanie poziomem zaangażowania procesu rządowego 

zapewnienia jakości u poddostawcy, bazując na ciągłej ocenie ryzyka 

związanego z wyrobami dostarczanymi przez poddostawcę.  

 

A.6.4.1 Przed wysłaniem poddelegowania przedstawiciel rządowego 

zapewnienia jakości powinien, korzystając z procesu identyfikacji, 

oceny i komunikowania ryzyka, wskazać ryzyko i stwierdzić, czy 

rządowe zapewnienie jakości dostarczy wymaganego pewności.  

Dla wewnętrznych poddelegowań można stosować praktykę krajową.  

A.6 SUB DELEGATION PROCESS 

 

A.6.1 Purpose 

 

The purpose of figure A-1 is to outline the process for determining 

whether a GQA sub-delegation is required, and details how sub-

delegations should be managed.  

 

A.6.2 Introduction 

 

It is solely the responsibility of the Supplier to control Sub-suppliers; 

GQA activities at the Sub-supplier level are not intended to supplement 

or replace that responsibility. 

 

A.6.3 Applicability 

 

Sub-delegations can be as a result of an initial RGQA, risk assessment 

or as a result of risk reviews during the life of a GQA delegation. The 

decision to subdelegate shall be based on the Risk Identification, 

Assessment and Communication Process.  

 

Sub-Delegations are governed by the original (Initial) RGQA at the 

Supplier level. 

 

A.6.3.1 Figure A-1 illustrates the NATO Sub-supplier RGQA process 

and is used as an example to demonstrate the various delegation 

scenarios that the GQAR may encounter when considering GQA at the 

Sub-supplier level. 

 

The Mutual GQA process only applies if the original Delegator (Acquirer) 

is a NATO member Nation that has ratified STANAG 4107. 

 

 

A.6.4 Sub Delegation Planning 

 

Planning for and issuing Sub-supplier requests for GQA should be 

conducted throughout the life of the GQA delegation and does not have 

to be completed prior to development of the GQA plan. The GQAR is 

responsible for managing the Sub-supplier GQA effort, based on 

continuing risk assessments relating to sub-supplied products.  

 

 

 

 

A.6.4.1 Prior to any sub delegation the GQAR shall use the Risk 

Identification, Assessment and Communication Process to establish the 

risks determine whether GQA can provide required confidence. For 

internal sub delegations national practice may be applied. 
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A.6.5 Korzystając z rysunku A-2, przedstawiciel rządowego 

zapewnienia jakości powinien stwierdzić, czy zastosowanie 

wzajemnego procesu zapewnienia jakości jest zasadne. Jeżeli nie jest, 

przedstawiciel rządowego zapewnienia jakości powinien powiadomić 

delegującego, udzielając porady dotyczącej ryzyka, którego nie zostało 

uwzględnione.  

 

A.6.6 Powiadomienie o poddelegowaniu 

 

Jeżeli jest odpowiedni zapis we wniosku o rządowe zapewnienie 

jakości, przedstawiciel rządowego zapewnienia jakości powinien 

udostępnić delegującemu kopie dokumentów dotyczących wszystkich 

poddelegowań (patrz  p. 7.2). 

 

A.6.7 Wniosek 

 

Przedstawiciel rządowego zapewnienia jakości powinien przedłożyć 

wniosek o rządowe zapewnienie jakości i powinien być on realizowany 

jak każdy inny wniosek o GQA. 

 

A.6.8 Rozważania dotyczące umowy 

 

Przedstawiciel rządowego zapewnienia jakości działający na poziomie 

poddostawcy nie powinien podejmować żadnych działań lub składać 

żadnych oświadczeń, które kolidują z postanowieniami umowy  

w łańcuchu dostaw. 

 

 

A.6.5 Using Figure A-2 the GQAR shall determine whether the Mutual 

GQA Process Applies. If it does not the GQAR shall notify the Delegator, 

advising of the risks that are not addressed.  

 

 

 

 

A.6.6 Sub Delegation Notification 

 

If specified on the RQGA the GQAR shall provide copies of all sub 

delegations to the Delegator, and Supplier (reference para. 7.2).  

 

 

 

A.6.7 Delegation 

 

The GQAR shall raise an RGQA and the delegation shall follow the 

RGQA process as any other Delegation.  

 

 

A.6.8 Contractual Considerations 

 

GQARs operating at the Sub-supplier level shall not take any action or 

make any statement that interferes with the contractual arrangements in 

the supply chain.  
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Rysunek A-1  Figure A-1  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek A-2 Figure A-2 

 

Czy 

poddostawca 

znajduje się  

w państwie 

B? 

Państwo niebędące członkiem 
NATO 

Państwo B, GQAR, informuje 

państwo A  

o ewentualnej potrzebie 

rządowego zapewnienia 

jakości w państwie 

niebędącym członkiem NATO. 

Jeśli uważa się to za zasadne, 

Państwo A - delegujący - 

dokonuje niezbędnych ustaleń 

dotyczących rządowego 

zapewnienia jakości. 

Państwo członkowskie 

NATO B (delegowany 

GQAR) stwierdza, że 

zapewnienie jakości u 

poddostawcy jest 

wymagane. 

Państwo członkowskie 

NATO A (pierwotny 

delegujący) kieruje 

RGQA do państwa B do 

punktu kontaktowego 

instytucji narodowej ds. 

zapewnienia jakości. 

Czy 

poddostawca 

znajduje się  

w państwie 

członkowskim 

NATO? 

Nie 

Państwo członkowskie 
NATO B 

 

(delegujący GQAR) 

proceduje wniosek  

o rządowe 

zapewnienie jakości 

zgodnie z praktyką 

krajową 

Tak 

Tak Nie 

Państwo członkowskie 
NATO B 

(delegowany GQAR) 

przygotowuje wniosek 

o rządowe 

zapewnienie jakości  

i wysyła go do punktu 

kontaktowego 

instytucji narodowej 

ds. zapewnienia 

jakości w państwie 

poddostawcy. 

Proces wzajemnego 

GQA stosuje się tak 

samo, jak do każdej 

innej delegacji. 

Is the 
Sub-supplier  

in  
Nation B? 

 
Non-NATO Nation 

 
Nation B GQAR 
Notifies Nation A 

Delegator of Possible 
Need for GQA in Non- 

NATO Nation. If Considered 
Necessary, the Nation A 

Delegator Makes the 
Necessary Arrangements  

for GQA 

NATO Nation B 
(Delegatee GQAR) 

Determines that 
Subsupplier 

QA is Required 

 
NATO Nation A 

(Original Delegator) 
Initiates RGQA to 

Nation B NQAA Focal 

Point 

Is the 
Sub-supplier  

in 
a NATO 
Nation? 

No 

 
 
 

NATO Nation B 
 

(Delegatee GQAR) 
Processes the RGQA 

in Accordance with 
National Practices 

yes 

Yes No 

 
 

NATO Nation B 
 

(Delegatee GQAR) 
Prepares RGQA and 

Sends it to NQAA 
Focal Point in the 

NATO Sub- 
Supplying Nation. 
The Mutual GQA 

process applies as 
for any other 

delegation. 

Nie 

(GQAR) 

Wymagane jest 

poddelegowanie 

patrz sekcja 6 

Wzajemne 

GQA  ma 

zastosowanie

? 

 
kontynuacja 

procesu wzajemnego 

rządowego 

zapewnienia jakości 

Koniec procesu 

Tak 

(GQAR) 

Powiadomienie 
delegującego 

No 

(GQAR) 
Sub-Delegation 

Required 

Ref:Section 6 

Mutual GQA 
Applies? 

 
 

Follow  
the Mutual 

GQA Process 

Process Ends 

Yes 

(GQAR) 

Notify Delegator 
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ZAŁĄCZNIK B: FORMULARZE RZĄDOWEGO ZAPEWNIENIA 

JAKOŚCI 

 

B.1 INFORMACJE OGÓLNE O FORMULARZACH RZĄDOWEGO 

ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

 

B.1.1 Formularze obowiązkowe 

 

Formularze rządowego zapewnienia jakości służą wsparciu procesu  

i normalizacji komunikacji między uczestnikami rządowego 

zapewnienia jakości. Znormalizowane przekazywanie informacji  

o ryzyku i wniosków o rządowe zapewnienie jakości mają zasadnicze 

znaczenie. Wobec tego korzystanie z przedmiotowych formularzy jest 

obowiązkowe. Uczestników rządowego zapewnienia jakości zachęca 

się do wymiany odpowiednich informacji w formie elektronicznej (format 

Word lub PDF), dotyczy to również formularzy rządowego zapewnienia 

jakości. 

 

B.1.2 Zalecane formularze  

 

Dodatkowe formularze zamieszczono w niniejszym załączniku w celu 

wsparcia uczestników rządowego zapewnienia jakości. Korzystanie  

z przedmiotowych formularzy jest zalecane, ale nieobowiązkowe. 

Uczestnicy rządowego zapewnienia jakości mogą korzystać  

z alternatywnych formularzy. 

 

B.1.3 Lista formularzy rządowego zapewnienia jakości 

 

Wykaz formularzy zawartych w niniejszym aneksie oraz ich status: 

1. Formularz identyfikacji, oceny i komunikowania ryzyka (RIAC) – 

obowiązkowy. 

2. Wniosek o rządowe zapewnienie jakości (RGQA) – obowiązkowy. 

3. Odpowiedź na wniosek o rządowe zapewnienie jakości (RGQAR) 

–  obowiązkowy. 

4. Raport zakończenia rządowego zapewnienia jakości (GQACR) – 

obowiązkowy. 

5. Opinia zwrotna. 

6. Przykład świadectwa zgodności. 

7. Przykład wniosku o zgodę na odstępstwo/zezwolenie. 

8. Przykład formularza planu rządowego zapewnienia jakości. 

 

Uwaga: Jeżeli, zgodnie z praktyką krajową, uczestnicy rządowego 

zapewnienia jakości potrzebują dodać dodatkowe numery referencyjne, 

nagłówki formularzy mogą zostać rozszerzone. 

ANNEX B: GQA FORMS 

 

 

B.1 GQA FORMS GENERAL 

 

 

B.1.1 Mandatory Forms 

 

The GQA Forms are designed to support the process and standardise 

communication between GQA participants. Standardised communication 

of risk information and requests for GQA is considered fundamental. The 

use of the forms provided for these purposes is therefore, mandatory. 

GQA participants are encouraged to exchange all relevant information 

electronically (Word or PDF format), including the GQA Forms. 

 

 

 

 

B.1.2 Recommended Forms 

 

Additional forms are provided in this annex to aid the GQA participants. 

The use of these forms is recommended but, not mandatory. GQA 

participants may choose to use alternative forms. 

 

 

 

B.1.3 List of GQA Forms 

 

The forms contained in the annex and their usage status is listed below: 

1. Risk Identification, Assessment and Communication Form (RIAC) – 

Mandatory 

2. Request for Government Quality Assurance (RGQA) - Mandatory 

3. Response to Government Quality Assurance Request (RGQAR) – 

Mandatory 

4. Government Quality Assurance Closure Report (GQACR) – 

Mandatory 

5. Delegation Feedback (DFB) 

6. Example Certificate of Conformity (CoC) 

7. Example Deviation Permit / Concession Request Form 

8. Example GQA Plan Template 

 

Note: If, to satisfy national practice, GQA participants need to add further 

reference numbers, the form headers may be expanded. 
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NATO Government Quality Assurance 

Risk Identification, Assessment and Communication (RIAC) 
Identyfikacja, ocena i komunikowanie ryzyka 

Page 1 of 1 
Strona ….z…. 

 

Risk information is considered commercially sensitive and shall be used for GQA purposes only.  Risk information shall 
not be shared outside of the Mutual GQA Participants, unless by prior agreement by the Acquirer, Supplier and GQAR. 

Informacja o ryzyku jest traktowana jako handlowo wrażliwa i jest wykorzystywana wyłącznie do celów GQA. Nie może być udostępniana 
poza Uczestników Wzajemnego GQA, o ile wcześniej nie zostanie uzgodnione inaczej z Zamawiającym, Dostawcą i GQAR. 

RGQA Number: 
Nr RGQA: 

 Revision Number: 
Nr zmiany: 

 Date: 
Data: 

 

RIAC Number: 
Nr RIAC: 

 Revision Number:  
Nr zmiany: 

 Date: 
Data: 

 

Risk Statement 
Oświadczenie o ryzyku: 
 

Risk Cause(s):  
Przyczyna(y) ryzyka:  

Risk Assessment:  
Ocena ryzyka: 

Impact: 1, 4 or 9 
Wpływ 1, 4 lub 9 

4 Likelihood: 1,4 or 9 
Prawdopodobieństwo: 1, 4 lub 9 

4 
Risk Index = I x L 
Indeks Ryzyka = (Wpływ) x 
(Prawdopodobieństwo) = I x L 

16 

On going GQA Risk Status: 
Bieżący Status Ryzyka na aktualnym etapie GQA 

Decreasing            
Zmniejszający się 

Stable                        
Stabilny 

Increasing                        
Rosnący 

Delegator/Delegatee (GQAR) area for comments and recommendations: 
Pole uwag i zaleceń Delegującego / Delegowanego (GQAR) 
 

Risk Status at Closure: 
Status Ryzyka na zakończenie procesu 

No Occurrence    
Nie występuje 

Occurred & Controlled     
Występujące i nadzorowane 

Occurred & Uncontrolled        
Występujące i nienadzorowane 

Risk Statement 
Oświadczenie o ryzyku: 

Risk Cause(s): 
Przyczyna(y) ryzyka: 

 
 
 

Risk Assessment:  
Ocena ryzyka: 

Impact: 1, 4 or 9 
Wpływ 1, 4 lub 9 

 Likelihood: 1,4 or 9 
Prawdopodobieństwo: 1, 4 lub 9 

 
Risk Index = I x L 
Indeks Ryzyka = (Wpływ) x 
(Prawdopodobieństwo) = I x L 

 

On going GQA Risk Status: 
Bieżący Status Ryzyka na aktualnym etapie GQA 

Decreasing            
Zmniejszający się 

Stable                        
Stabilny 

Increasing                        
Rosnący 

Delegator/Delegatee (GQAR) area for comments and recommendations: 
Pole uwag i zaleceń Delegującego / Delegowanego (GQAR) 

 

Risk Status at Closure: 
Status Ryzyka na zakończenie procesu 

No Occurrence    
Nie występuje 

Occurred & Controlled     
Występujące i nadzorowane 

Occurred & Uncontrolled        
Występujące i nienadzorowane 

Risk Statement 
Oświadczenie o ryzyku: 

Risk Cause(s): 
Przyczyna(y) ryzyka: 

 

Risk Assessment:  
Ocena ryzyka: 

Impact: 1, 4 or 9 
Wpływ 1, 4 lub 9 

 Likelihood: 1,4 or 9 
Prawdopodobieństwo: 1, 4 lub 9 

 
Risk Index = I x L 
Indeks Ryzyka = (Wpływ) x 
(Prawdopodobieństwo) = I x L 

 

On going GQA Risk Status: 
Bieżący Status Ryzyka na aktualnym etapie GQA 

Decreasing            
Zmniejszający się 

Stable                        
Stabilny 

Increasing                        
Rosnący 

Delegator/Delegatee (GQAR) area for comments and recommendations: 
Pole uwag i zaleceń Delegującego / Delegowanego (GQAR) 

 

Risk Status at Closure: 
Status Ryzyka na zakończenie procesu 

No Occurrence    
Nie występuje 

Occurred & Controlled     
Występujące i nadzorowane 

Occurred & Uncontrolled        
Występujące i nienadzorowane 
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NATO Government Quality Assurance 

Request for Government Quality Assurance (RGQA) 
Wniosek o realizację procesu rządowego zapewnienia jakości (RGQA) 

Government Quality Assurance (GQA) 
for the Referenced Defence Contract is 
Hereby Requested by Authority of 
STANAG 4107.  
Rządowe Zapewnienie Jakości (GQA) dla określonej 
umowy na dostawę wyrobów obronnych jest niniejszym 
wnioskowane przez instytucję określoną  
w STANAG 4107. 

Delegator RGQA 
No: 
Nr RGQA elegującego: 

 
 
 

Revision Number: 
Nr zmiany: 

 

From: (Delegator) 
Od: (Delegujący) 

To: Delegatee: (Appropriate National Authority or Focal Point Listed 
in AQAP-4107-SRD.1)  
Do: Delegowany: (Właściwa Instytucja Narodowa lub Punkt Kontaktowy 
wyszczególniony w AQAP-4107-SRD.1) 

Name: 
Nazwa 

 Name: 
Nazwa 

 

Organisation:  
Organizacja 

 Organisation: 
Organizacja 

 

Mailing Address: 
Adres pocztowy 

 Mailing Address: 
Adres pocztowy 

 

Telephone:  
Telefon 

 
Telephone:  
Telefon 

 

Fax:   Fax:   

E-mail:   E-mail:   

Acquirer: 
Zamawiający 

 Supplier: 
Dostawca 

 

Mailing Address: 
Adres pocztowy 

 Mailing Address: 
Adres pocztowy 

 
 

Facility Wide Delegation:                                                                                                                      
Delegowanie obiektowe 
Government 
Contract No:  
Nr Umowy Rządowej: 

 Subcontract No:  
Nr Umowy z Poddostawcą: 

 

Contract 
Modification No: 
Nr Aneksu do umowy: 

 
Estimated Contract Final Delivery 
Date: 
Określona w umowie data dostawy finalnej 

 

Is this contract on behalf of a third party other than the requesting Nation? 
Czy kontrakt jest na rzecz strony trzeciej, innej niż Państwo wnioskujące? 

Yes         No  
Tak                  Nie 

Contractual Quality Assurance Requirements / Standards: 
Wymagania kontraktowe związane z zapewnieniem jakości / Normy: 
 

Product / Supplies Descriptions (Include reference to Essential Items if applicable): 
Opis wyrobu / dostawy (włącznie z odniesieniem do danych podstawowych, jeżeli są dostępne): 

 

 

RIAC Reference Number: 
Nr referencyjny RIAC: 

 

Copies of the Contract / Subcontract / Purchase Order to be Subjected to GQA: 
Kopie umowy / umowy z poddostawcą / zamówienia na zakup, będące przedmiotem realizacji GQA: 

 

Technical Data Specifications and 
Quality Assurance Standards:  
Specyfikacje danych technicznych i normy 
dotyczące zapewnienia jakości: 

Are Attached: 
Są załączone: 

 

Will be Furnished by the Supplier: 
Zostaną dostarczone przez Dostawcę: 

 

Other Attachments or Forms (Specify): 
Inne załączniki lub formularze (należy wyszczególnić) 

 

Delegator Requirements:  
Wymagania Delegującego 
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Delegation feedback is requested: 
Żądanie opinii zwrotnej: 

 

Provide information copy of GQA Plan: 
Note: Requesting a copy of the plan should not be a common 
occurrence on routine RGQAs. Where major programs or higher risks 
are involved, it may be appropriate to request a copy of the plan. 
Dostarczyć kopię informacyjną Planu GQA 
Uwaga: Wnioskowanie o kopię planu nie powinno być działaniem rutynowym przyGQA. 
O kopię planu można zwrócić się w przypadkach dotyczących programów dużych lub 
obarczonych wysokimi ryzykami. 

 

GQAR is requested to sign 
the Statement of GQA on 
the CoC: 
GQAR jest proszony o podpisanie 
Oświadczenia o realizacji GQA na 
CoC. 

For partial shipments: 
Dla dostaw częściowych 

 

and final shipments: 
i dostaw finalnych 

 

GQAR is requested to forward electronic copy of signed CoC (in pdf format):                         
Wymagane jest przesłanie elektronicznej kopii podpisanego CoC (w formacie pdf) 

Product Release Special instructions related to product release (if 
CoC is not used): 
Specjalne instrukcje w sprawie zasad zwolnienia wyrobu (jeżeli nie jest wykorzystywany 
CoC). 

 

Deviation Permits/Concessions (Reference Annex A section A.3) 
Zgoda na odstępstwo / zezwolenie (patrz Aneks A sekcja A.3). 

GQAR is authorised to concur or non-concur with 
classification/disposition of Supplier’s minor 
deviation permits and/or concessions.  
GQAR jest jest upoważniony do wyrażenia lub nie wyrażenia 
zgody w sprawie klasyfikowania / proponowania działań 
dotyczących wniosków Dostawcy o niewielkie odstępstwa i/lub 
zezwolenia. 

System 
Approach 
Podejście 
systemowe 

 

Case By Case 
Podejście 
indywidualne 

 

GQAR is requested to provide comments and/or recommendations 
for major deviation permits and/or concessions submitted by the 
Supplier for approval by the Acquirer   
Provide contractual reference and instructions as necessary. 
GQAR jest proszony o dostarczenie uwag i/lub zaleceń w sprawie zgody na poważne 
odstępstwa i/lub zezwolenia, o które ubiega się Dostawca u Zamawiającego. 
Zapewnić odniesienie w umowie i instrukcje - jeśli konieczne. 

 

Reporting (reference para. 4.2.2): 
Raportowanie (patrz punkt 4.2.2) 
Report risk status on 
an ongoing basis: 
Informacja o statusie ryzyka 
w trakcie realizacji procesu: 

 

Copies of Quality Deficiency Reports 
issued to the Supplier or Sub-Supplier 
are requested: 
Wymagane przesłanie kopii Raportów 
Niezgodności Jakościowych wydanych Dostawcy 
lub Poddostawcy 

 

At RGQA Completion: 
Na zakończenie RGQA 

 

Other reporting, 
please Specify:  
Inne raporty, proszę 
wyszczególnić 

 
  

Other Requirements:   
Inne wymagania: 

Delegator Signature (Signature not Required if 
Sent Electronically) 

Podpis Delegującego (Podpis nie jest wymagany 
w przypadku przesyłki elektronicznej) 

 

Date 

Data 
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NATO Government Quality Assurance 

Response to Government Quality Assurance Request (RGQAR) 
Odpowiedź na wniosek o rządowe zapewnienie jakości (RGQAR) 

Request for Government Quality 
Assurance (RGQA) for the 
Referenced Defence Contract is 
Hereby. 
Wniosek o rządowe zapewnienie jakości (RGQA)  

Accepted: 
zaakceptowany 

Partially Accepted: 
częściowo zaakceptowany 

Rejected: 
odrzucony 

 

 

 

 
 

 

Delegator RGQA No: 
Nr RGQA delegującego 

 

Revision Number: 
Nr rewizji 

 

Delegation Feedback is requested on an annual basis or as agreed: 
Prośba opinię zwrotna delegującego wysyłaną corocznie, bądź jak ustalono 

 

 
Delegatee Comments (Mandatory, if Not Accepted): 
Komentarz delegowanego (jeśli wniosek odrzucono, obowiązkowe):                                                                               
 
Facility Wide Approach: 
Přístup na širším základě: 

  

To: (Delegator) 
Do: (delegujący) 

From: Delegatee: (Appropriate National Authority or 
Focal Point Listed in AQAP-4107-SRD.1) 
Od: delegowany: (Właściwa Instytucja Narodowa lub Punkt Kontaktowy 
wyszczególniony w AQAP-4107-SRD.1 

Name: 
Nazwisko 

 
Name: 
Nazwisko 

 

Organisation:  
Organizacja 

 Organisation:  
Organizacja 

 

Mailing Address: 
Adres korespondencyjny 

 Mailing Address: 
Adres korespondencyjny 

 

Telephone: 
Telefon:   

 Telephone:  
Telefon:   

 

Fax:  
Fax: 

 Fax:  
Fax: 

 

E-mail: 
E-mail: 

 
E-mail: 
E-mail: 

 

Acquirer: 
Zamawiający  

Supplier: 
Dostawca  

Mailing Address: 
Adres korespondencyjny 

 Mailing Address: 
Adres korespondencyjny 

 

Government Contract No: 
Numer umowy rządowej 

 Subcontract No: 
Numer zamówienia 

 
  

Contract Modification No: 
Numer modyfikacji umowy  

 Contract Final Delivery Date: 
Data ostatniej dostawy wg umowy 

 

Delegatee revised RIAC Form: / Formularz RIAC zrewidowany przez delegowanego   

Delegatee GQAR Details: / Szczegóły dotyczące przedstawiciela rządowego zapewnienia jakości 

Name: / Nazwisko  

Organisation: / Organizacja  

Mailing Address: / Adres 
korespondencyjny 

 

Phone No.: / Telefon:    

E-mail Address: / adres e-mail  

Fax No.: / Fax:  

Delegatee/GQAR Signature (Signature not Required if Sent Electronically):  
Podpis delegowanego / przedstawiciela GQA (nie wymagany, jeśli wysyłane elektronicznie:  

 

Date: 
Data: 
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NATO Government Quality Assurance 

Government Quality Assurance Closure Report (GQACR) 
Raport zakończenia procesu GQA (GQACR) 

Government Quality Assurance (GQA) for the 
Referenced Defence Contract is Hereby Complete 

Niniejszym stwierdza się zakończenie procesu Rządowego Zapewnienia 
Jakości (GQA) przywołanej umowy na dostawę wyrobów obronnych. 

Delegator RGQA No: 
Nr RGQA Delegującego: 

 

Revision Number: 
Nr zmiany: 

 

To: (Delegator) 
Do: (Delegujący) 

From: Delegatee: (Appropriate National Authority or Focal 
Point Listed in AQAP-4107-SRD.1)  
Do: Delegowany: (Właściwa Instytucja Narodowa lub Punkt Kontaktowy wyszczególniony 
w AQAP-4107-SRD.1) 

Name: 
Nazwa  Name: 

Nazwa 
 

Organisation:  
Organizacja 

 Organisation:  
Organizacja 

 

Mailing Address: 
Adres pocztowy 

 Mailing Address: 
Adres pocztowy 

 

Telephone: 
Telefon  

 Telephone:  
Telefon 

 

Fax:   Fax:   

E-mail:   E-mail:   

Acquirer: 
Zamawiający: 

 
Supplier: 
Dostawca: 

 

Mailing Address: 
Adres pocztowy 

 Mailing Address: 
Adres pocztowy 

 

Government Contract No:  
Nr umowy rzadowej 

 Subcontract No:  
Nr Umowy z Poddostawcą: 

 

Contract Modification No: 
Nr Aneksu do Umowy: 

 Contract Final Delivery Date: 
Określona w umowie data dostawy finalnej 

 

Attachments: 
Załączniki 

Please find the attached RIAC indicating the current risk status and trends: 
W załączeniu przesyłam RIAC określający bieżący status ryzyka oraz jego trendy 

CoC attached as requested:  
CoC w załączeniu jak wnioskowano  

Supplementary report attached:  
Raport uzupełniający w załączeniu  

Summary of nonconformities attached: 
Opis niezgodności w załączeniu  

Delegation Feedback is requested: 
Wymagana jest opinia zwrotna  

Additional Comments: 
Uwagi dodatkowe 

 

Delegatee GQAR Details: 
Szczegóły o Delegowanym GQAR 

Name: 
Imię i nazwisko 

 

Organisation: 
Organizacja 

 

Phone No. 
Telefon 

 

Email Address:  

Fax No.:  

Delegatee/GQAR Signature  (Signature not Required if Sent Electronically): 
Podpis Delegowanego/GQAR (Podpis nie jest wymagany w przypadku przesyłki elektronicznej) 

Date: 
Data: 



AQAP 2070 
Wydanie B wersja 4 

67 
 

W o j s k o w e  C e n t r u m  N o r m a l i z a c j i ,  J a k o ś c i  i  K o d y f i k a c j i   

 

 
NATO Government Quality Assurance 

Delegation Feedback Form (DFB) 
Formularz Opinii Zwrotnej (DFB) 

RGQA RIAC 

RGQA Number: 
Numer RGQA: 

 RIAC Number: 
Numer RGQA: 

 

Revision Number: 
Numer Zmiany: 

 Revision Number: 
Numer Zmiany: 

 

Date: 

Data: 

 Date: 

Data: 

 

Part 1 Delegatee Feedback on RGQA and RIAC 
Część 1 - Opinia Zwrotna Delegowanego w sprawie RGQA i RIAC 

1.1 Were you fully satisfied with the risk 
identification? 
Czy ryzyko zostało jasno zidentyfikowane? 

Yes  

Tak 

No  

Nie 

If you mark off No, please specify what 
was wrong. 
Jeśli zaznaczono “Nie”, proszę określić co było źle. 

1.2 Were you fully satisfied with the completeness of 
the RGQA and RIAC? 
Czy RGQA I RIAC były kompletne. 

Yes  

Tak 

No  

Nie 

If you mark off No, please specify what 
was wrong. 
Jeśli zaznaczono “Nie”, proszę określić co było źle 

1.3 Was the RGQA received in a timely manner? 

Czy wniosek RGQA został przesłany terminowo? 

Yes  

Tak 

No  

Nie 

If you mark off No, please provide details. 
Jeśli zaznaczono “Nie”, proszę o przekazanie szczegółów. 

Delegatee additional comments: 

Dodatkowy komentarz Delegowanego: 
Part 2 Delegator Feedback on Communication and GQA Services provided by the Delegatee 
Część 2 Opinia zwrotna Delegowanego o komunikowaniu i usługach świadczonych przez Delegowanego: 

2.1 Was the Acknowledgment of Receipt received in 
a timely manner? 

Czy potwierdzenie odbioru było terminowe? 

Yes  

Tak 

No  

Nie 

If you mark off No, please provide details. 
Jeśli zaznaczono “Nie”, proszę o przekazanie szczegółów. 

2.2 Was the Response to the RGQA received in a 
timely manner? 

Czy odpowiedź na RGQA była terminowa? 

Yes  

Tak 

No  

Nie 

If you mark off No, please provide details. 
Jeśli zaznaczono “Nie”, proszę o przekazanie szczegółów. 

2.3 Are you fully satisfied with the communication in 
the course of GQA? 

Jak oceniane jest komunikowanie? 

Yes  

Tak 

No  

Nie 

If you mark off No, please specify what 
was wrong. 
Jeśli zaznaczono “Nie”, proszę określić co było źle 

2.4 Are you fully satisfied with the content (quality) of 
the GQA deliverable documents (RIAC, reports, 
CoCs, QDRs)? 
Jak oceniana jest treść/forma korespondencji GQA? (RIAC, raporty, CoC, 

QDR ...)? 

Yes  

Tak 

No  

Nie 

If you mark off No, please specify what 
was wrong. 
Jeśli zaznaczono “Nie”, proszę określić co było źle 

2.5 Are you fully satisfied with the timescale of the 
GQA deliverable documents (RIAC, reports, CoCs, 
QDRs)? 

Jaki czas był potrzebny na korespondencję GQA? (RIAC, raporty, CoC, 
ODR..)? 

Yes  

Tak 

No  

Nie 

If you mark off No, please specify what 
was wrong. 
Jeśli zaznaczono “Nie”, proszę określić co było źle 

2.6 Are you fully satisfied with the confidence 
provided by the GQA services? 

Czy pewność dostarczania usługi była w pewni satysfakcjonująca? 

Yes  

Tak 

No  

Nie 

If you mark off No, please specify what 
was wrong. 
Jeśli zaznaczono “Nie”, proszę określić co było źle 

Delegator additional comments: 
Dodatkowy komentarz Delegującego 

Delegatee/Delegator Signature (Signature not required if sent electronically): 
Podpis Delegowanego / Delegującego (Podpis nie jest wymagany w przypadku przesyłki elektronicznej.)  

Date: 

Data: 
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Przykład certyfikatu zgodności (CoC) Example of a Certificate of Conformity (CoC) 

 

Part I - Supplier Certificate of Conformity 
Część I – Certyfikat zgodności dostawcy 

1. Supplier CoC Serial No.  
Nr certyfikatu zgodności dostawcy 
 
 

 

2. Supplier (Include Name, Address, Email etc.): 
Dostawca (zawiera nazwę, adres, email itp.) 

3. Contract Number: 
Nr umowy 

 
 

4. Contract Modification Number: 
Nr modyfikacji umowy 

 
 

5. Approved Deviations and/or Concessions: 
Zatwierdzone odstępstwa i/lub zezwolenia 
 
 

 

6. Acquirer (Include Name, Address, Email etc.): 
Zamawiający (zawiera nazwę, adres, email itp.) 

7. Delivery Address:  
Adres dostawy 

8. Applicable to: 
Odnosi się do 

 
Partial Delivery Number: 
Numer dostawy częściowej 

 
Final Delivery Number: 
Numer dostawy końcowej 

 

9. Contract Item # 
Przedmiot umowy  

 

10. Product Description 
or Part # 
Opis wyrobu lub części 

 
 
 

10. Quantity 
Ilość 

 

11. Shipment 
Document 
Dokument dostawy 

 

13. Undelivered 
Quantity 
Niedostarczona ilość 

 

14. Remarks or Comments: 
Uwagi i komentarze 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

15. Supplier Statement of Conformity: 
Oświadczenie zgodności dostawcy 
It is certified that apart from the approved deviation permits/concessions noted in block #5 above, 
the products listed above conform in all respects to the contract requirements. 
Poświadcza się, że oprócz odstępstw / zezwoleń wymienionych w komórce nr 5, wyroby wymienione powyżej spełniają wszystkie wymagania umowy.  

 
 

Date: 
 
 

Supplier Name and Title: Supplier Signature: 
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Part II – GQAR Statement of GQA 
Część II – oświadczenie GQAR o GQA 

1. Supplier CoC Serial No.  
Nr certyfikatu zgodności dostawcy 
 
 

 

2. Supplier: 
Dostawca  
 

 

3. Contract Number: 
Numer umowy 
 
 

 

4. Contract Modification Number: 
Numer modyfikacji umowy 

5. Remarks or Comments:  
Wnioski I uwagi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. Government Quality Assurance Representative Statement of GQA: 
Referring to the CoC indicated in block 1, this is to attest that within the provisions of STANAG 
4107, AQAP 2070 and the RGQA, the planned Government Quality Assurance has been 
performed. 
6. Oświadczenie przedstawiciela rządowego zapewnienia jakości (GQAR) o GQA: 
Zawiązując do CoC wskazanym w komórce nr 1, oświadcza się, że w odniesieniu do zapisów STANAG 4107, AQAP 2070 oraz RGQA, planowane 
rządowe zapewnienie jakości zostało przeprowadzone.  

 
 
 
 
(the GQAR Statement of GQA above and the GQAR signature below do not mean acceptance on 
behalf of the Acquirer and/or Delegator of the supplies identified by the Supplier in Part I, do not 
necessary mean that the individual items have been inspected, nor do they mean that certification 
have been granted). 
(powyższe oświadczenie GQAR oraz poniższy jego podpis nie oznaczają akceptacji w imieniu zamawiającego i/lub delegującego wskazanych  
w części I, a także nie muszą oznaczać, że każdy egzemplarz wyrobu został sprawdzony, ani że dokonano certyfikacji). 

 
 
 
 

Date: 
Data 

 
 

GQAR Information: 
Informacje o GQAR 

 
Name:  
Nazwisko 

 
Phone Number: 
Numer telefonu 

 
Email Adress: 
Adres email 

 
 

GQAR Signature: 
Podpis GQAR 
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REQUEST FOR DEVIATION PERMIT 
/ CONCESSION 
WNIOSEK O ZGODĘ NA ODSTĘPSTWO / ZEZWOLENIE 

Supplier's Ref. No.  

Nr ref. Dostawcy: 

Sub-Supplier's Ref. No. 
Nr ref. Poddostawcy: 

1. The granting of this deviation permit or concession is strictly limited to this specific application and is not to be 
regarded as a precedent. 
Udzielenie niniejszej zgody na odstępstwo lub zezwolenie jest ściśle ograniczone do tego wniosku i nie może być uważane jako precedens. 

2. If a Sub-Supplier prepares the application, it must be signed and submitted by the Supplier, unless otherwise 
agreed. 
Jeżeli Poddostawca przygotowuje wniosek, to musi być on podpisany i przedłożony przez Dostawcę, chyba, że uzgodniono inaczej. 

3. If any variation in cost due to the deviation permit or concession is to be charged or credited to the 
Government, full allowance is to be made for the disposal of any scrap or redundant materiel. 
Jeżeli jakiekolwiek zmiany kosztów związane ze zgodą na odstępstwo lub zezwolenie mają być finansowane lub kredytowane przez instytucję 
rządowa, to należy uwzględnić zwrot kosztów związany z niewykorzystanym materiałem i materiałem wybrakowanym. 

  PART 1 – To be Completed by the Supplier 

Część 1 - Wypełnia Dostawca 

1. Supplier (Name and Address) 

Dostawca (Nazwa i adres) 

2. Sub-Supplier (Name and Address) 

Poddostawca (Nazwa i adres) 

3. Contract No. 

Nr Umowy: 

4. Subcontract No. 

Nr Umowy z Poddostawcą: 

5. Identification of Materiel or Component (Including Part Number)  

Identyfikacja materiałówlub ich komponentów (z podaniem Nr części) 

6. Specification/Drawing No. 

Nr Specyfikacji / Nr Rysunku 

7. (a) Quantity/Period 

Ilość / Okres czasu 

(b) Serial No./ Batch No. / Lot No. 

Nr seryjny / Nr grupy / Nr partii 

8. Description and Impact of Nonconformity (corrective and/or preventive actions)       (Continue in block #22)   

Opis i wpływ niezgodności (działania korygujące i/lub działania zapobiegawcze) (Kontynuacja w polu Nr 22) 

9. Reference Previous Deviation 
Permits and/or Concessions  

Odniesienie do poprzednich zgód na 
odstępstwa i/lub zezwolenia 

10. Cause of Nonconformity  

Przyczyna niezgodności 

11. Cost to Acquirer will be: 
Koszty Zamawiającego będą: 
         Increased  
Zwiększone 

Decreased  
Zmniejszone 

Unchanged  
Niezmienione 

Is Nonconformity Considered 

Niezgodność jest oceniana jako 

       Major  

Poważna 

Minor  

Niewielka 

Indicate in the product 
characteristics affected in 
Block #13. 

W polu Nr 13 określić, jakich właściwości 
wyrobu dotyczy 

12. Affected Characteristics 
Właściwości, których dotyczy niezgodność 

Performance   Environment          

Działanie                       Środowisko 

Safety            Interchangeability  

Bezpieczeństwo           Zamienność  

Reliability        Maintainability    

Niezawodność         Obsługiwalność 

Service Life      Appearance           

Trwałość użytkowa         Wygląd (estetyka) 

Other (see block 8)   

Inne (patrz pole 8) 

13. Contract Amendment 
Required  

Wymagany aneks do umowy 

  

14. Effect on Contractual Delivery date: 
Oddziaływanie na kontraktowy termin dostawy 

15. Identify the Design Authority: 

Identyfikacja instytucji odpowiedzialnej za projekt 

17. Engineering Authority Approval 
Zgoda Organu Inżynieryjnego 

         
        Signature and Date      
Podpis i Data 

18. Production Authority Approval 
Zgoda Organu Produkcyjnego 

 
        Signature and Date      
Podpis i Data 

19. Quality Authority Approval 
Zgoda Organu Właściwego ds. Jakości 

 
        Signature and Date      
Podpis i Data 

20. Is Supplier the Design Authority:  Yes   No  
Czy Dostawca jest Organem Właściwym ds. Projektowania?: Tak / Nie 

 

       Signature and Date      

Podpis i Data 

21. Name of Supplier Representative Submitting the       
Application: 

Nazwisko Przedstawiciela Dostawcy Składającego wniosek: 

         
       Signature and Date      
Podpis i Data 
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20. Description and Impact of Nonconformity (Continuation from Block #8) 
Opis niezgodności i jej wpływu (kontynuacja z pola 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  PART 2:  TO BE COMPLETED BY GQAR and/or Sub-Tier GQAR 
Część 2: Wypełnia GQAR i/lub GQAR realizujący GQA u Poddostawcy 
 

21.  Remarks or Comments                       
Uwagi lub komentarze 
 

 
 
 
 

22. GQAR Signature (If Applicable) 
Podpis GQAR (jeśli ma zastosowanie) 

 

Date 
Data 

23.  Delegator Signature (if applicable) 
Podpis Delegującego (jeśli ma zastosowanie) 

 

Date 
Data 

 

  PART 3:  Disposition  
Część 3: Decyzja 
 

24.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Date......................  Signature .......................................................................... Title/Rank ................................  

Data………………………..Podpis………………………………………………………………………………….……….. Tytuł/ Stopień…………………………….. 
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Government Quality Assurance Plan: 
Plan GQA 

Date: 
Data 

Revision: 
Zmiana 

Copy to Delegator:   Yes                  No  
Kopia do Delegującego:   Tak                              Nie 

Contract Number: 
Numer Umowy 

 GQAR Name: 
Imie i Nazwisko GQAR 

 

RGQA Ref: 
Nr ref GQA 

 GQAR Phone No: 
Telefon GQAR 

 

Facility Wide Approach: 
Podejście Obiektowe 

   

Supplier: 
Dostawca 

 GQAR Email:  

Risk 
Statements 
Oświadczenia o 
ryzyku 

Risk 
Causes 
Przyczyny ryzyka 

Risk Index 
Indeks ryzyka 

Supplier 
Processes 
Procesy dostawcy 

Supplier Process 
Controls to mitigate 
risks 
Kontrola procesów 
dostawcy zmierzająca do 
unikania ryzyka 

Type of GQA 
Activity 

Typ realizowanych 

działań w ramach GQA 

Frequency 
Częstotliwość 

 
GQAR 
Activity 
Including 
Planned 
Dates 
Działania GQA z 
podaniem 
planowanych 
terminów 

H
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ZAŁĄCZNIK C - IDENTYFIKACJA, OCENA 

I KOMUNIKOWANIE RYZYKA W RAMACH RZĄDOWEGO 

ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

 

C.1 CEL NINIEJSZEGO ZALĄCZNIKA 

 

Niniejszy załącznik zawiera dodatkowe instrukcje i wytyczne do 

pomocy delegującemu i delegowanemu w identyfikacji, ocenie  

i komunikowaniu ryzyka w kontekście rządowego zapewnienia jakości. 

 

C.2 WSPÓLNA IDENTYFIKACJA I OCENA RYZYKA PRZEZ 

DELEGUJĄCEGO I DELEGOWANEGO 

 

Delegujący i delegowany powinni komunikować się ze sobą,  

żeby opracować jak najdokładniejszy obraz ryzyka bazujący na 

połączeniu obu punktów widzenia. 

Rysunek C-1 pokazuje, jak można udoskonalić informację o ryzyku 

przez dane wejściowe pochodzące od przedstawiciela rządowego 

zapewnienia jakości i delegującego i później wykorzystać je  

w planowaniu rządowego zapewnienia jakości.  

 

Rysunek C-1 Zarys koncepcji - Komunikacja między delegującym,  

a delegowanym 

ANNEX C – GQA RISK IDENTIFICATION, ASSESSMENT AND 

COMMUNICATION 

 

 

C.1 PURPOSE OF THIS ANNEX 

 

This annex provides additional instruction and guidance designed to 

assist the Delegator and Delegatee in identifying, assessing and 

communicating risk in the context of GQA.  

 

C.2 DELEGATOR AND DELEGATEE JOINT RISK IDENTIFICATION 

AND ASSESSMENT  

 

The Delegator and Delegatee need to communicate to develop as 

accurate as possible reflection of the risk, based on their joint 

perspectives. 

Figure C-1 Illustrates how the accuracy of risk information can be 

improved by the input of both the GQAR and the Delegator and used in 

GQA planning. 

 

 

Figure C-1 Concept Chart – Delegator & Delegatee Communication 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Identyfikacja 
niepożądanego 
wystąpienia  
ryzyka oraz tego, 
co potencjalnie 
może się nie udać 
z umową 

 
 
 
 

• Identyfikacja 
przyczyn 
wystąpienia ryzyka   
- jeśli są znane 
 

Główne 
przyczyny 

ryzyka 

Oświad- 
czenie  

o ryzyku 

• Identyfikacja / 
powiązanie 
elementy systemu 
zarządzania 
jakością dostawcy, 
które mogą 
kontrolować 
przyczynę ryzyka – 
jeśli są znane 

 
 

 

• Analiza 
dostarczonych 
przez delegującego 
informacji o ryzyku 
oraz dokumentacja 
dodatkowych 
oświadczeń  
o ryzyku i/lub 
przyczyn ryzyka 

Planowa- 
nie GQA 

Nadzorow
anie SZJ 

• Zaplanowanie  
i udokumentowanie 
strategii GQA najlepiej 
dostosowanych do 
zapewnienia, że 
zidentyfikowane ryzyka 
są ograniczone   
i monitorowane 
 

Plan GQA 

Delegowany 

Delegujący 

Bieżąca komunikacja 
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C.3 IDENTYFIKACJA I OCENA RYZYKA 

 

C.3.1 Informacje ogólne 

 

Formularz identyfikacji, oceny i komunikowania ryzyka zamieszczony  

w Załączniku B zawiera wszystkie niezbędne pola, potrzebne do 

skutecznego udokumentowania i przekazania wyników pierwotnej 

oceny ryzyka i bieżących przeglądów. Formularz identyfikacji, oceny  

i komunikowania ryzyka powinien być wykorzystywany w celu 

przekazywania bieżących informacji o ryzyku między uczestnikami 

rządowego zapewnienia jakości a także musi być załączony do wniosku 

o rządowe zapewnienie jakości. 

 

Informacje zawarte w formularzu identyfikacji, oceny  

i komunikowania ryzyka powinny służyć uczestnikom rządowego 

zapewnienia jakości do tworzenia oraz utrzymywania 

udokumentowanych informacji o ryzyku w trakcie obowiązywania 

wniosku o rządowe zapewnienie jakości. 

 

C.3.2 Składowe ryzyka 

 

Mając na względzie planowanie i realizację rządowego zapewnienia 

jakości opartych na ryzyku, ważnym jest zrozumienie składowych 

ryzyka, ich cech, procesów kontroli, wpływu i wzajemnych powiązań. 

Składowymi ryzyka są: 

a) Oświadczenie o ryzyku; 

b) Przyczyna ryzyka; 

c) Wpływ ryzyka; 

d) Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka; 

e) Indeks ryzyka. 

C.3 RISK IDENTIFICATION AND ASSESSMENT 

 

C.3.1 General 

 

The Risk Identification, Assessment and Communication Form (RIAC) 

at Annex B contains all the necessary fields to effectively record and 

communicate the results of initial risk assessments and ongoing 

reviews. The RIAC is to be used to communicate current risk information 

between the GQA participants and shall be attached to all RQGA Forms. 

 

 

 

 

The information from the RIAC shall be used by the GQA participants to 

generate and maintain records of risk information throughout the life of 

the GQA Delegation. 

 

 

 

C.3.2 Risk Constituents 

 

In order to plan and perform risk based GQA it is important to 

understand the constituents of risk; their attributes; controlling 

processes; influences and interrelationships. The constituents of risk 

are: 

a) Risk Statement 

b) Risk Cause 

c) Risk Impact 

d) Risk Likelihood 

e) Risk Index 

Delegatee 

Delegator 

Ongoing Communication 
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C.3.3 Identyfikacja ryzyka 

 

C.3.3.1 Źródła informacji o ryzyku 

 

Rysunek C-2 pokazuje potencjalne źródła informacji o ryzyku, które 

można wykorzystać jako „aktywatory pamięci” w celu wspomagania 

identyfikacji ryzyka. Sugerowane informacje powinny być łatwo 

dostępne. Dostęp do nich oraz ich analiza nie powinny wymagać 

szeroko zakrojonych działań. Rysunku C-2 nie należy postrzegać jako 

wyczerpującego. 

 

Rysunek C-2 Źródła informacji o ryzyku 

 

C.3.3 Risk Identification 

 

C.3.3.1 Sources of Risk Information 

 

Figure C-2 illustrates potential sources of risk information that can be 

used as a memory jogger to assist in the identification of risk. The 

information suggested should be readily available and should not 

require extensive investigation to acquire or analyse. Figure C-2 should 

not, however, be considered all inclusive.  

 

 

Figure C-2 Sources of Risk Information 
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Informacja zwrotna zamawiającego – informacje o ryzyku otrzymane  

od klientów lub użytkowników wyrobów wcześniej wyprodukowanych 

przez dostawcę, np. reklamacje klientów.  

 

Doświadczenie związane z dostawcą – systemy i procesy, które ze 

względu na działalność dostawcy w ramach poprzednich umów, mogą 

potencjalnie wywierać niekorzystny wpływ na wyrób  

lub wykonanie umowy, harmonogram, lub wymagania w zakresie 

kosztów. 

 

Informacja o poprzednich ryzykach – informacje i zalecenia dotyczące 

ryzyka, otrzymane od delegowanego w związku z wcześniej 

zakończonym wnioskiem o rządowe zapewnienie jakości lub bieżącym 

wnioskiem o rządowe zapewnienie jakości. 

 

Ankiety wstępne – informacje o ryzyku (lub braku ryzyka), które mogą 

zostać uzyskane z wykorzystaniem przedkontraktowych ankiet 

zapewnienia jakości lub audytów zapewnienia jakości.  

 

Certyfikacja systemu lub procesu – informacje o ryzyku związane  

z certyfikacją drugiej lub trzeciej strony, certyfikacją wyrobu  

Customer Feedback – Risk Information gained from the customers or 

users of products previously produced by the Supplier, i.e. customer 

complaints.  

 

Supplier Past Performance – Systems or processes which, based on 

the Supplier’s performance on previous contracts, are likely to have an 

adverse impact on the product or on contract performance, schedule, or 

cost requirements. 

 

 

Previous Risk Feedback – Risk information and recommendations 

received from the Delegatee on previously completed RGQA or the 

current RGQA.  

 

 

Pre-award Surveys – Risk information (or lack thereof) that may have 

been identified during contract pre-award QA surveys or QA audits.  

 

 

System or Process Certification – Risk information associated with 2nd 

or 3rd party certifications, product or process certification, use of product 

Sources of 
Risk 
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lub procesu oraz z wykorzystaniem laboratoriów badających wyroby itd.  

 

Biuro projektowe – jeśli umową zarządza biuro projektowe, informacje 

o ryzyku może posiadać zarządzający ryzykiem.  

 

Kluczowe lub krytyczne cechy lub procesy wyrobu – procesy, składniki 

i cechy wyrobu, które w razie braku odpowiedniego nadzoru, mogą 

wywierać negatywny wpływ na dostarczanie, koszt i działanie wyrobów.  

 

Brak doświadczenia dostawcy – systemy lub procesy, które, ze 

względu na brak doświadczenia dostawcy mogą wywierać negatywny 

wpływ na wyroby, ich dostarczanie, koszt i działanie.  

 

Przegląd umowy – przegląd umowy może wskazać dodatkowe ryzyko, 

które może wywierać negatywny wpływ na wyroby lub na dostarczanie, 

koszt i funkcjonowanie wyrobów. Obejmuje przeglądy dokumentów 

powiązanych z zakresu np. jakości dostawcy, ryzyka, planu 

zarządzania konfiguracją, jeśli są dostępne.  

 

C.3.3.2 Oświadczenie o ryzyku 

 

Na potrzeby rządowego zapewnienia jakości oświadczenie o ryzyku 

stwierdzające „co może pójść nie tak” należy opisać jako wydarzenie 

mające negatywny wpływ na wyroby, harmonogram dostaw, koszty 

i/lub działanie. Oświadczenie o ryzyku powinno odzwierciedlać obawy 

odnoszące się do spełnienia wymagań mowy w zakresie jakości.  

Przy sporządzaniu oświadczenia o ryzyku często pomocne jest 

rozważenie przesłanek wynikających z konkretnych specyfikacji 

wyrobu lub zawartych w umowie wymagań dla systemu zarządzania 

jakością, w jaki sposób odnoszą się bezpośrednio do kwestii istotnych 

dla użytkownika wyrobu. Jest to główny powód lepszego zrozumienia 

wpływu ryzyka przez zamawiającego i delegującego.  

 

Oświadczenie o ryzyku może być ogólne, szczególnie jeśli chodzi  

o nowe programy lub dostawców.  W trakcie przeprowadzania 

rządowego zapewnienia jakości informacja o ryzyku powinna stawać 

się bardziej dopracowana, a wiedza o ryzyku powinna się poszerzyć. 

Należy poddać ryzyko ponownej ocenie oraz dokonać przeglądu 

identyfikacji, oceny i komunikowania ryzyka, jeżeli jest to stosowne. 

 

C.3.3.3 Przyczyny ryzyka 

 

Wskazanie przyczyn ryzyka – „co może pójść nie tak” – jest niezbędne 

dla planowania rządowego zapewnienia jakości. Dla celów rządowego 

zapewnienia jakości przyczyny ryzyka opisuje się w kategoriach 

procesów, które, jeżeli są nieskuteczne, mogą doprowadzić do 

negatywnego wpływu na harmonogram dostaw wyrobów, koszty i/lub 

działanie. Przyczyny ryzyka powinny odnosić się do przywołanych  

w umowie wymagań dla systemu zarządzania jakością, np. zawartych  

testing laboratories etc.  

 

Project Office – If the contract is managed by a project office, risk 

information may be available from the risk manager. 

 

Key or Critical Product Characteristics or Processes – Processes or 

Product elements or features which, if not properly controlled, can have 

an adverse impact on the product delivery, cost and performance. 

 

Supplier Inexperience – Systems or processes which, based on the 

Supplier’s inexperience, can have an adverse impact on the product or 

on product delivery, cost and performance. 

 

Contract Review – Reviewing the contract may identify additional risks 

that may have an adverse impact on the product or on product delivery, 

cost and performance. Include reviews of associated documents e.g. 

Supplier quality, risk, configuration management plans if available.  

 

 

C.3.3.2 Risk Statement 

 

For the purposes of GQA the risk statement describing ‘what might go 

wrong’ should be expressed as an event having a negative effect on the 

product, delivery schedule, cost and/or performance. The risk statement 

should reflect concerns with fulfilment of the contractual requirements 

related to quality. In developing the risk statement, it is often helpful to 

consider the reasons for specific product specifications or contractual 

QMS requirements, as they should relate directly to what is important to 

the product user. This is the primary reason why the Acquirer or 

Delegator has more insight into the risk impact.  

 

 

 

The risk statement may, especially for new programmes or Suppliers, 

be quite general. As GQA is performed the risk information should 

mature and the risk knowledge should increase. Risk should be 

reassessed and the RIAC revised, if appropriate.  

 

 

 

C.3.3.3 Risk Causes 

 

Identification of the risk causes ‘Why might it go wrong?’ is necessary 

for GQA planning. For GQA purposes the risk causes are expressed in 

terms of the processes that, if ineffective, could lead to the negative 

effect on the product delivery schedule, cost and/or performance. The 

risk causes should be linked to the contractual QMS requirements e.g. 

AQAP or equivalent. Any pertinent information from previous 

occurrences should be provided, directly or by reference. There may be 
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w publikacjach AQAP lub równoważnych. Należy bezpośrednio lub  

w formie odnośnika udostępnić wszelkie istotne informacje  

z poprzednich zdarzeń. Mogą istnieć liczne procesy i podprocesy, które 

sprzyjają skutecznej kontroli dostaw wyrobów, kosztów i/lub 

funkcjonowania, a w konsekwencji licznych przyczyn ryzyka. 

 

C.3.4 Ocena ryzyka 

 

Zidentyfikowane ryzyko wymaga oceny ilościowej, żeby stwierdzić,  

czy rządowe zapewnienie jakości jest niezbędne, i wspomóc 

planowanie rządowego zapewnienia jakości (patrz p. 5.4). Ocena 

ryzyka powinna uwzględniać wpływ ryzyka i prawdopodobieństwo jego 

wystąpienia. Ocena każdego ryzyka, prowadząca do indeksu ryzyka, 

powinna uwzględniać trzy poziomy zarówno wpływu,  

jak i prawdopodobieństwa. Wysoki (9), Średni (4) lub Niski (1) (patrz 

rysunek C-5). 

 

C.3.4.1 Wpływ ryzyka 

 

Wpływ ryzyka przedstawia, na ile krytyczne mogą być skutki ryzyka  

w skali: wysokie, średnie lub niskie. Zazwyczaj delegujący ma lepsze 

zrozumienie wpływu ryzyka. Warto zwrócić uwagę, że rządowe 

zapewnienie jakości ma małe lub żadne oddziaływanie na wpływ 

ryzyka. W tablicy C-3 poniżej przedstawiono typowe atrybuty 

wysokiego, średniego i niskiego wpływu ryzyka w celu wsparcia 

uczestników rządowego zapewnienia jakości w jego oszacowaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

numerous processes and sub-processes that contribute to the effective 

control of product delivery, cost and/or performance and therefore, 

numerous risk causes.  

 

 

 

C.3.4 Risk Assessment 

 

Identified risks require a quantitative assessment to determine whether 

GQA is necessary and support GQA planning (reference para 5.4). The 

risk assessment should take account of the impact of the risk and the 

likelihood of its occurrence. Assessment of each, leading to the risk 

index, shall take into account three levels for both impact and likelihood. 

High (9), Medium (4) or Low (1) (reference figure C-5).  

 

 

 

C.3.4.1 Risk impact 

 

The risk impact represents how critical the consequence of the risk 

occurring would be, either high, medium or low. Normally the Delegator 

has greater insight into the risk impact. It should be noted that GQA can 

have little or no influence on the risk impact. Table C-3 below shows 

typical attributes of high, medium and low risk impacts to aid GQA 

participants to quantify risk impact. 
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Tablica C-3 Właściwości wpływu ryzyka 

Wpływ 

ryzyka 

Właściwość 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Wysokie 

(9) 

Ryzykowne zdarzenie, które może doprowadzić do utraty 

życia lub poważnych urazów lub niepowodzenia misji. 

Zwykle wyznaczniki takie jak na przykład elementy 

krytyczne ze względu na bezpieczeństwo, elementy 

krytyczne ze względu na bezpieczeństwo lotu, dotyczące 

atomowych okrętów podwodnych, mogą wskazywać 

wyroby lub charakterystyki cechujące się taką 

właściwością. Ryzykowne zdarzenie w tym przypadku 

może być skutkiem awarii pojedynczego elementu.  

Poważne lub trwałe szkody dla środowiska, na przykład 

wyciek substancji radioaktywnych lub rozległe skażenie 

chemiczne środowiska. 

Utrata krytycznych zasobów, np. zasobów krytycznych ze 

względu na prowadzenie operacji wojskowych, które są 

trudne do zastąpienia, lub utrata tajnych informacji. 

Wyrobu nie można wykorzystać w przewidzianym dla 

niego celu i nie można mu znaleźć zadowalającego 

zastosowania w innym celu, na przykład w innym wyrobie 

lub systemie. 

Długi czas realizacji wyrobu, dostawa możliwa z jednego 

źródła lub zwielokrotnienie źródeł dostawy generuje 

nieakceptowalne koszty. 

Brak dostępnego sprzętu może wpłynąć na aktualnie 

realizowane operacje wojskowe. 

 
 
 
 
 
 

 
Średnie 

(4) 

Ryzykowne zdarzenie może spowodować uraz  

lub zakłócenie misji, na przykład odczuwalne opóźnienie, 

zwiększenie kosztów. 

Możliwości wyrobu będą ograniczone w taki sposób,  

że jedna lub większa liczba kluczowych właściwości nie 

zostałaby osiągnięta. 

Dotyczy niekrytycznych, ale kluczowych cech  

lub specjalnych wymagań. 

Czas realizacji wyrobu jest długi a zwielokrotnienie źródeł 

dostawy jest kosztowne. 

Brak dostępnego sprzętu może wpłynąć na przyszłe 

operacje i/lub będą konieczne przedłużenia cyklu życia dla 

istniejących systemów. 

Lokalne lub czasowe szkody dla środowiska. 

Znaczny wzrost kosztów cyklu życia. 

 
 
 
 
 

 
Niskie 

(1) 

Dotyczy wyłącznie niekrytycznych, niekluczowych cech 

lub specjalnych wymagań. 

Wzrost kosztów przy ograniczeniach budżetowych. 

Kontrolowane opóźnienia projektu niemające wpływu na 

operacje. 

Negatywny wpływ na wygląd wyrobu, jeśli nie jest to cechą 

kluczową. 

Lokalne i łatwo usuwalne szkody dla środowiska. 

Wyrób jest szeroko dostępny po akceptowalnych 

kosztach, można go łatwo zastąpić, na przykład  

materiały eksploatacyjne, wyroby i usługi dostępne na 

rynku komercyjnym. 

 

 

 

 

 

 

Table C-3 Attributes of Risk Impacts 

Risk 

Impact 

Attribute 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

High 
(9) 

The risk event could reasonably result in loss of human life 

or serious injury or complete failure of mission. 

 

Typically, designators such as critical safety item (CSI), 

flight safety item, submarine first level. Are used to identify 

products or characteristics with this attribute. The event 

would be the result a single point failure. 

 

 

Serious or permanent environmental damage, for example 

radiation leak or widespread chemical contamination. 

 

The loss of critical assets for example, assets critical to 

military operations that are not easily replaced or secret 

information. 

The product would not fulfil the intended purpose and 

cannot be satisfied by alternative means, e.g. another 

product or system. 

 

Product lead time is long, it is single source supply or 

procuring redundancy is prohibitively expensive. 

 

Lack of equipment availability would impact current military 

operations. 

 
 
 
 
 
 

 
Medium 

(4) 

The risk event would result in injury or disruption of the 

mission, for example, a significant delay, increased cost. 

 

The product capability would be restricted so that 1 or more 

key capabilities would be compromised. 

 

Non critical, but key characteristics or special requirements 

affected. 

Product lead time is long and procuring redundancy is 

expensive. 

Lack of equipment availability would impact future military 

operations and/or Life extensions to existing systems 

would be necessary. 

Localised or temporary environmental damage. 

Significant increase of the life cycle costs. 

 
 
 
 
 

 
Low 
(1) 

Only non-critical, non-key characteristics or special 

requirements affected. 

Increased costs, within budgetary constraints.  

Manageable project delays, not impacting operations.  

 

Product appearance would be adversely affected, it is not 

a critical characteristic. 

Easily recoverable localised environmental impact.  

Product is widely available and not prohibitively expensive 

so can be replaced easily, for example consumable items, 

commercially available products and services. 
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C.3.4.2 Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka 

 

Ryzyko z definicji jest niepewne, należy je zatem zracjonalizować 

poprzez prawdopodobieństwo jego wystąpienia, aby zapewnić 

wyważone kryterium służące planowaniu rządowego zapewnienia 

jakości.  Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka jest ilościową oceną 

tego, jak systemu zarządzania jakością dostawcy może kontrolować 

efektywnie dostawę wyrobów, koszty i/lub działanie. Przedstawia się  

w następującej skali: wysokie, średnie lub niskie. Przyczyna ryzyka 

i prawdopodobieństwo ryzyka są ściśle związane z procesami 

dostawcy. 

 

C.3.4.2.1 Elementy prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka 

 

Tablica C-4 poniżej przedstawia typowe właściwości wysokiego, 

średniego i niskiego prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka. 

Zazwyczaj przedstawiciel rządowego zapewnienia jakości,  

który ma większą wiedzę o dostawcy, ma lepsze zrozumienie 

prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka. Tablicę C-4 można 

wykorzystywać do pomocy uczestnikom rządowego zapewnienia 

jakości w oszacowaniu prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka. 

 

C.3.4.2.2 Dowody potwierdzające prawdopodobieństwo wystąpienia 

ryzyka 

 

Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka jest bardzo 

uzależniona od wiedzy i doświadczenia oceniającego i dostępnych 

dowodów. Jeśli dowodów jest mało lub nie ma w ogóle, zasadnym jest 

stwierdzenie, że prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka jest wysokie. 

W takich przypadkach rządowe zapewnienie jakości można 

wykorzystać do zebrania większego materiału dowodowego w celu 

dokonania przemyślanej oceny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.3.4.2 Risk Likelihood 

 

Risk by definition is uncertain, so needs to be rationalised by an 

assessment of the likelihood of its occurrence to provide a balanced 

criterion for GQA planning. The risk likelihood is a quantitative  

assessment of the how effectively the Supplier’s QMS might control 

product delivery, cost and/or performance. It is expressed as high, 

medium or low. The risk cause and the risk likelihood are closely linked 

by the Supplier’s processes. 

 

 

 

C.3.4.2.1 Risk Likelihood Attributes 

 

Table C-4 below shows typical attributes of high, medium and low risk 

likelihoods. Normally the GQAR, having more knowledge of the Supplier, 

has a greater insight into the risk likelihood. Table C-4 can be used to aid 

GQA participants to quantify risk likelihood. 

 

 

 

 

C.3.4.2.2 Risk Likelihood Supporting Evidence 

 

 

The assessment of risk likelihood is highly dependent on the knowledge 

and experience of the assessor and the available evidence. Where there 

is little or no evidence available, it is reasonable to assume that risk 

likelihood is high. In these cases GQA can be used to gather sufficient 

evidence to make an informed assessment.  
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Tablica C-4 Właściwości prawdopodobieństwa ryzyka 

Prawdo-

podo-

bieństwo 

Właściwość 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wysokie 

(9) 

Prawdopodobieństwo wystąpienia jest bardzo wysokie. 

System lub proces jest niekontrolowany. Dane o działaniu, 

na przykład wyniki rządowego zapewnienia jakości, 

bieżące lub niedawno zdobyte doświadczenie wskazuje,  

że system lub proces nie spełni wymagań umowy  

w zakresie jakości. 

Brak jest dostępnych dowodów zdolności dostawcy  

do wykonania wymaganego działania. 

 

Niekontrolowany proces jest często wykorzystywany  

i doprowadza do zwiększenia możliwości wystąpienia 

ryzyka. 

Proces jest rzadko wykorzystywany, więc małe 

doświadczenie prowadzi do utraty kontroli na przykład 

braku doświadczonych operatorów. 

Proces jest nowy dla dostawcy lub trudny do 

kontrolowania. Jest mało lub brak dowodów poprzedniego 

działania, dzięki którym można by było uzyskać zaufanie 

co do kontroli procesu.  

 
 
 
 
 
 

 
Średnie 

(4) 

Ryzyko może wystąpić. 

System lub proces nie są pod pełną kontrolą, dane  

o jego działaniu, na przykład ostatnie wyniki rządowego 

zapewnienia jakości czy niedawno zdobyte doświadczenia 

i/lub dostawca, wzbudzają wątpliwości co do zdolności 

systemu lub procesu do spełnienia wymagań umowy 

dotyczących jakości.  

Proces jest nowy dla dostawcy lub trudny do 

kontrolowania. Istnieją dowody sprawowania kontroli, ale 

nie są one wystarczające aby upewnić się co do  kontroli 

nad procesem. 

 

 
Niskie 

(1) 

Jest mało prawdopodobne, że ryzyko może wystąpić. 

System lub proces są pod kontrolą lub dane  

o jego działaniu, bieżące lub niedawne wyniki rządowego 

zapewnienia jakości lub dostawca dostarczają dowody na 

to, że wymagania umowy dotyczące jakości zostaną 

spełnione. 
 

Table C-4 Attributes of Risk Likelihood 

Risk 

Likelihood 

 

Attribute 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

High 
(9) 

It is highly likely to occur. 

A system or process is not in control. Performance data 

for example GQA results, current or recent experience 

show that the system or process will not fulfil the 

contractual requirements relating to quality. 

 

There is no evidence available of the Supplier’s capability 

to perform the required activity. 

 

The uncontrolled process is used very frequently leading 

to increase of occurrence of the risk. 

 

The process is seldom used, so rarely practiced, leading 

to a lack of control, e.g. a lack of experienced operators. 

 

The process is either new to the Supplier or very difficult 

to control. There is little or no evidence of past 

performance that could provide confidence of the process 

control. 

 
 

 

 
Medium 

(4) 

It is probable or likely that the risk will occur. 

A system or process is not in complete control or 

performance data, for example recent GQA results, 

recent experience and/or the Supplier, cast doubt on the 

ability of the system or process to meet the contractual 

requirements relating to quality. 

 

The process is either new to the Supplier or difficult to 

control. There is some evidence of control but it is 

insufficient to provide confidence of the process control. 

 

 

 
Low 
(1) 

It is unlikely that the risk will occur. 

The system or process is under control or performance 

data, current or recent GQA results or the Supplier 

provides evidence that the contractual requirements 

relating to quality will be met. 

 
 

 
C.3.4.3 Indeks ryzyka 

Indeks ryzyka jest miarą ilościową, która przedstawia, na ile istotne jest 

ryzyko i jest wykorzystywana do określenia priorytetów rządowego 

zapewnienia jakości. Indeks ryzyka jest iloczynem wpływu  

i prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka. Rysunek C-5, macierz 

indeksu ryzyka, przedstawia różne indeksy ryzyka.  

 

Rysunek C-5 Macierz indeksów ryzyka 

 

 

 

 

 

 

C.3.4.3 Risk index 

The risk index is a quantitative measure of how significant a risk is and 

is used to prioritise GQA effort. The risk index is the product of the risk 

impact and likelihood. Figure C-5, the Risk Index Matrix, is used to 

illustrate the different risk indices.  

 

 

Figure C-5 Risk Index Matrix 
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C.3.4.3.1 Krytyczność wyrobu  

 

Zgodnie z macierzą indeksu ryzyka, tam gdzie projekt lub umowa 

dotyczą jakiejkolwiek części systemu, zespołu lub sprzętu, gdzie skutki 

awarii będą katastrofalne lub krytyczny błąd spowoduje utratę życia  

lub znaczących zdolności operacyjnych, wpływ ryzyka a tym samym 

indeks ryzyka nigdy nie może być mniejszy niż 9. Przykłady: Elementy 

krytyczne ze względu na bezpieczeństwo, bezpieczeństwo życia, 

kluczowe elementy, atomowe okręty podwodne lub wyroby krytyczne 

ze względu na bezpieczeństwo lotów. 

 

C.3.5 Powiadomienie o ryzyku 

 

Ważne, żeby delegujący i delegowany (przedstawiciel rządowego 

zapewnienia jakości) prowadzili własną identyfikację i ocenę ryzyka, 

żeby stworzyć zrównoważony obraz ryzyka i umożliwić 

przedstawicielowi rządowego zapewnienia jakości odpowiednie 

planowanie rządowego zapewnienia jakości. Wspomagające 

komentarze i zalecenia zawarte w identyfikacji ryzyka, ocenie  

i komunikacji wzmocnią wzajemne zrozumienie wspólnej identyfikacji  

i oceny ryzyka. Na rysunkach C-6 i C-7 przedstawiono przykłady 

kompletnej identyfikacji, oceny i komunikowania ryzyka z perspektywy 

delegującego i delegowanego.  

 

C.3.5.1 Konfiguracja informacji 

 

Przy każdym przeglądzie i wymianie formularza identyfikacji, oceny  

i komunikowania ryzyka od delegującego do delegowanego i odwrotnie, 

należy uaktualnić numer i datę, żeby zapewnić konfigurację informacji.  

 

Rysunek C-6 Przykład ryzyka z punktu widzenia delegującego 

C.3.4.3.1 Product Criticality 

 

Referring to the Risk Index Matrix, where the project or contract involves 

any system part, assembly or equipment where a failure will result in 

catastrophic or critical failure resulting in loss of life or significant 

operational capability the risk impact and therefore, the risk index can 

never be less than 9.   

Examples include: Critical Safety Items (CSI), Safety to Life, Submarine 

1st level, Vital Parts and Flight Safety Items.  

 

 

C.3.5 Risk Communication 

 

It is essential that the Delegator and Delegatee (GQAR) conduct their own 

risk identification and assessment to provide a balanced view of the risks 

and enable the GQAR to plan GQA appropriately. Supporting comments 

or recommendations on the RIAC will enhance the mutual understanding 

of the joint risk identification and assessment. Refer to Figure C-6 and C-

7 for examples to completed RIAC from both the Delegator and Delegatee 

perspectives. 

 

 

 

 

C.3.5.1 Information Configuration 

 

Each time the RIAC is revised and exchanged, either from the Delegatee 

to the Delegator or vice versa, its issue number and date needs to be 

updated to assure configuration of the information. 

 

Figure C-6 Example of a Delegator Risk 
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Rysunek C-6 Przykładowe ryzyko delegującego Figure C-6 Example of a Delegator Risk 

 

NATO Government Quality Assurance 

Risk Identification, Assessment and Communication (RIAC) 
Identyfikacja, ocena i komunikowanie ryzyka 

Page 1 of 1 
Strona 1z1 

 

Risk information is considered commercially sensitive and shall be used for GQA purposes only.  Risk information shall 
not be shared outside of the Mutual GQA Participants, unless by prior agreement by the Acquirer, Supplier and GQAR. 

Informacja o ryzyku jest traktowana jako handlowo wrażliwa i jest wykorzystywana wyłącznie do celów GQA. Nie może być udostępniana 
poza Uczestników Wzajemnego GQA, o ile wcześniej nie zostanie uzgodnione inaczej z Zamawiającym, Dostawcą i GQAR. 

RGQA Number: 
Nr RGQA: 

DAOQ no280708 Revision Number: 
Nr zmiany: 

0 Date: 
Data: 

28/07/2008 

RIAC Number: 
Nr RIAC: 

RIAC no250708 Revision Number:  
Nr zmiany: 

0 Date: 
Data: 

25/07/2008 

Risk Statement: The hull integrity – Insufficient strength of the welded joints of the submarine hull.  
 
Oświadczenie o ryzyku: Integralność kadłuba – niedostateczna wytrzymałość połączeń spawanych kadłuba okrętu podwodnego 
 

Risk Cause(s): Uncontrolled supply of welding wire (AQAP 2110 5.4.6 and ISO 9001:2015 8.4) 
There is a high turn over staff (welders) at the company has to employ inexperienced and sometimes unqualified 
welders. (AQAP 2110 – 5.3.3 and ISO 9001:2015 – 7.2) 
 
Przyczyna(y) ryzyka: Brak kontroli dostaw drutu spawalniczego (AQAP 2110 5.4.6  and ISO 9001:2015 8.4) Częste zmiany personelu (spawaczy) co powoduje, że 
firma musi zatrudniać niedoświadczony personel i czasami niewykwalifikowanych spawaczy (AQAP 2110 – 5.3.3 i ISO 9001:2015 – 7.2). 

Risk Assessment:  
Ocena ryzyka: 

Impact: 1, 4 or 9 
Wpływ 1, 4 lub 9 

9 Likelihood: 1,4 or 9 
Prawdopodobieństwo: 1, 4 lub 9 

9 
Risk Index = I x L 
Indeks Ryzyka = (Wpływ) x 
(Prawdopodobieństwo) = I x L 

81 

On going GQA Risk Status: 
Bieżący Status Ryzyka na aktualnym etapie GQA 

Decreasing            
Zmniejszający się 

Stable                        
Stabilny 

Increasing                        
Rosnący 

Delegator/Delegatee (GQAR) area for comments and recommendations: 
3 customer complaints. 2 concerning incorrect specification of welding wire and 1 concerning a non qualified 
welder. 
 
Pole uwag i zaleceń Delegującego / Delegowanego (GQAR) 
3 reklamacje klienta. 2 dotyczyły zastosowania niewłaściwego drutu spawalniczego, 3 wynikała z braku wymaganych kwalifikacji spawacza. 

Risk Status at Closure: 
Status Ryzyka na zakończenie procesu 

No Occurrence    
Nie występuje 

Occurred & Controlled     
Występujące i nadzorowane 

Occurred & Uncontrolled        
Występujące i nienadzorowane 

 
Oświadczenie o ryzyku i przyczyny ryzyka można oceniać 

indywidualnie (jeśli prawdopodobieństwa są różne) lub jak powyżej, na 

zasadzie wspólnego poglądu na oświadczenie o ryzyku, 

 

The risk statement and risk causes can be assessed individually (if the 

likelihoods are different) or as above, as a consolidated view against the 

risk statement, 
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Rysunek C-7 Przykładowe ryzyko delegowanego Figure C-7 Example of a Delegatee Risk 

 

NATO Government Quality Assurance 

Risk Identification, Assessment and Communication (RIAC) 
Identyfikacja, ocena i komunikowanie ryzyka 

Page 1 of 1 
Strona 1z1 

 

Risk information is considered commercially sensitive and shall be used for GQA purposes only.  Risk information shall 
not be shared outside of the Mutual GQA Participants, unless by prior agreement by the Acquirer, Supplier and GQAR. 

Informacja o ryzyku jest traktowana jako handlowo wrażliwa i jest wykorzystywana wyłącznie do celów GQA. Nie może być udostępniana 
poza Uczestników Wzajemnego GQA, o ile wcześniej nie zostanie uzgodnione inaczej z Zamawiającym, Dostawcą i GQAR. 

RGQA Number: 
Nr RGQA: 

DAOQ no280708 Revision Number: 
Nr zmiany: 

0 Date: 
Data: 

28/07/2008 

RIAC Number: 
Nr RIAC: 

RIAC no250708 Revision Number:  
Nr zmiany: 

1 Date: 
Data: 

18/08/2008 

Risk Statement: The hull integrity – Insufficient strength of the welded joints of the submarine hull.  
 
Oświadczenie o ryzyku: Integralność kadłuba – niedostateczna wytrzymałość połączeń spawanych kadłuba okrętu podwodnego 
 

Risk Cause(s): Uncontrolled supply of welding wire (AQAP 2110 5.4.6 and ISO 9001:2015 8.4) 
There is a high turn over staff (welders) at the company has to employ inexperienced and sometimes unqualified 
welders. (AQAP 2110 – 5.3.3 and ISO 9001:2015 – 7.2) 
 
Przyczyna(y) ryzyka: Brak kontroli dostaw drutu spawalniczego (AQAP 2110 5.4.6  and ISO 9001:2015 8.4) Częste zmiany personelu (spawaczy) co powoduje, że 
firma musi zatrudniać niedoświadczony personel i czasami niewykwalifikowanych spawaczy (AQAP 2110 – 5.3.3 i ISO 9001:2015 – 7.2). 

Risk Assessment:  
Ocena ryzyka: 

Impact: 1, 4 or 9 
Wpływ 1, 4 lub 9 

9 Likelihood: 1,4 or 9 
Prawdopodobieństwo: 1, 4 lub 9 

4 Risk Index = I x L 
Indeks Ryzyka = (Wpływ) x 
(Prawdopodobieństwo) = I x L 

36 

On going GQA Risk Status: 
Bieżący Status Ryzyka na aktualnym etapie GQA 

Decreasing            
Zmniejszający się 

Stable                        
Stabilny 

Increasing                        
Rosnący 

Delegator/Delegatee (GQAR) area for comments and recommendations: 
The Supplier has implemented a new process for the control of welding wire. Spools are now colour coded, and 
duplicate checks are required prior to welding being started. 
The company has also recognized the importance of experienced welders and have instated a staff retention 
system to reward staff in critical roles, the staff turnover issue seems to be resolved but should still be monitored. 
The risk likelihood is reduced. 
 
Pole uwag i zaleceń Delegującego / Delegowanego (GQAR) 
Dostawca wdrożył nowy proces kontroli dostaw drutu spawalniczego. Szpule z drutem spawalniczym są identyfikowane przez zaznaczenie kolorem i ponowne 
sprawdzane przed rozpoczęciem spawania. Wykonawca jest teraz świadomy znaczenia wykwalifikowanych spawaczy i wprowadził system nagradzania personelu 
realizującego procesy krytyczne. Wydaje się, że problem dużej rotacji personelu został rozwiązany ale wciąż powinien być monitorowany. Prawdopodobieństwo 

ryzyka jest zmniejszone.. 

Risk Status at Closure: 
Status Ryzyka na zakończenie procesu 

No Occurrence    
Nie występuje 

Occurred & Controlled     
Występujące i nadzorowane 

Occurred & Uncontrolled        
Występujące i nienadzorowane 

 

ZAŁĄCZNIK D - OPARTE NA RYZYKU PLANOWANIE I 

REALIZACJA RZĄDOWEGO ZAPEWNIENIA JAKOŚCI  

 

D.1 CEL NINIEJSZEGO ZAŁĄCZNIKA 

 

Celem niniejszego załącznika jest udostępnienie przedstawicielowi 

rządowego zapewnienia jakości instrukcji, wytycznych i przykładów 

planowania, realizacji i przeglądu rządowego zapewnienia jakości  

opartego na ryzyku. Niniejszego załącznika oraz instrukcji w nim 

zawartych nie należy traktować jako mających pierwszeństwo przed 

praktyką krajową. Niniejszy załącznik jest dodatkiem odnoszącym się 

do planowania rządowego zapewnienia jakości (patrz sekcje 11 i 12)  

i realizacji rządowego zapewnienia jakości (patrz sekcje 13 i 14).  

 

 

 

ANNEX D - RISK BASED GQA PLANNING AND PERFORMANCE 

 

 

D.1 PURPOSE OF THIS ANNEX 

 

The purpose of this annex is to provide the GQAR with instruction, 

guidance and examples of how to plan, perform and review GQA based 

on risk. Nothing in this annex should be considered to override national 

practice, or the instructions within this publication. This annex is 

supplementary to the GQA planning (reference section 11 and 12) and 

GQA performance (reference section 13 and 14).  

 

 

 

 



AQAP 2070 
Wydanie B wersja 4 

85 
 

W o j s k o w e  C e n t r u m  N o r m a l i z a c j i ,  J a k o ś c i  i  K o d y f i k a c j i   

D.2 INFORMACJE OGÓLNE 

 

Niniejszy załącznik opracowano w oparciu o strukturę formularza 

identyfikacji, oceny i komunikowania ryzyka i przede wszystkim 

przedstawia ogólną koncepcję planowania działalności rządowego 

zapewnienia jakości na bazie pierwotnej oceny ryzyka i podaje niektóre 

typowe działania rządowego zapewnienia jakości. Załącznik 

przedstawia niektóre wytyczne i instrukcje w zakresie planowania 

rządowego zapewnienia jakości w trakcie obowiązywania wniosku,  

w tym wpływ dowodów zgromadzonych podczas rządowego 

zapewnienia jakości na status ryzyka i planowanie rządowego 

zapewnienia jakości. 

 

Każdy wniosek jest inny, więc niniejszy załącznik nie może odnosić się 

do każdej sytuacji i nie może zastąpić koniecznych szkoleń  

i zdobywania doświadczenia przez uczestników rządowego 

zapewnienia jakości. Wiedza o dostawcy i wyrobie będzie miała istotny 

wpływ na odpowiednie typy rządowego zapewnienia jakości. 

 

D.3 PLANOWANIE RZĄDOWEGO ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

OPARTE NA RYZYKU 

 

Rysunek D-1 przedstawia, sposób, w jaki należy korzystać z informacji 

o ryzyku, żeby ukierunkować się na działanie w ramach rządowego 

zapewnienia jakości.  

D.2 GENERAL 

 

This annex is structured around the RIAC form and first illustrates the 

general concepts of planning GQA activity based on an initial risk 

assessment and providing some typical GQA activities. It then provides 

some guidance and instruction on GQA planning throughout the life of 

a GQA delegation, including how the evidence gained through GQA 

should influence the risk status and GQA planning.  

 

 

 

 

 

Each delegation is different and so this annex cannot address every 

situation or replace the need for training and experience of GQA 

participants. Knowledge of the Supplier and the product will have a 

significant influence on the types of GQA that are appropriate.  

 

 

D.3 RISK BASED GQA PLANNING 

 

 

Figure D-1 illustrates how the risk information should be used to focus 

GQA activity.  
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Rysunek D-1 Koncepcje planowania rządowego zapewnienia jakości w oparciu o ryzyko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure D-1 Concepts Relating to Risk Based GQA Planning 
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D.3.1 Dokumenty wymagane do planowania rządowego zapewnienia 

jakości 

 

Podstawowymi dokumentami wykorzystywanymi do planowania 

rządowego zapewnienia jakości są uzupełniony formularz identyfikacji, 

oceny i komunikowania ryzyka, umowa wraz z przywołanymi 

standardami i procesami, harmonogramy dostawcy, plany i dokumenty 

powiązane. Zaleca się korzystanie z formularza planu rządowego 

zapewnienia jakości zamieszczonego w Załączniku B-13. Przykład 

formularza identyfikacji, oceny i komunikowania ryzyka zamieszczono 

poniżej na rysunku D-2.  

 

Rysunek D-2 

D.3.1 Documents Required for GQA Planning 

 

 

The essential documents for GQA planning are the completed RIAC form, 

the contract, its referenced standards and processes, Supplier   

schedules, plans and associated documents. The GQA plan template at 

Annex B-13 is recommended. An example of a RIAC is at figure D-2 

below.  

 

 

 

 

Figure D-2 

 

NATO Government Quality Assurance 

Risk Identification, Assessment and Communication (RIAC) 
Identyfikacja, ocena i komunikowanie ryzyka 

Page 1 of 1 
Strona 1z1 

 

Risk information is considered commercially sensitive and shall be used for GQA purposes only.  Risk information shall 
not be shared outside of the Mutual GQA Participants, unless by prior agreement by the Acquirer, Supplier and GQAR. 

Informacja o ryzyku jest traktowana jako handlowo wrażliwa i jest wykorzystywana wyłącznie do celów GQA. Nie może być udostępniana 

poza Uczestników Wzajemnego GQA, o ile wcześniej nie zostanie uzgodnione inaczej z Zamawiającym, Dostawcą i GQAR. 
RGQA Number: 
Nr RGQA: 

DAOQ no280708 Revision Number: 
Nr zmiany: 

0 Date: 
Data: 

28/07/2008 

RIAC Number: 
Nr RIAC: 

RIAC no250708 Revision Number:  
Nr zmiany: 

1 Date: 
Data: 

18/08/2008 

Risk Statement: The hull integrity – Insufficient strength of the welded joints of the submarine hull.  
 
Oświadczenie o ryzyku: Integralność kadłuba – niedostateczna wytrzymałość połączeń spawanych kadłuba okrętu podwodnego 
 

Risk Cause(s): Uncontrolled supply of welding wire (AQAP 2110 5.4.6 and ISO 9001:2015 8.4) 
There is a high turn over staff (welders) at the company has to employ inexperienced and sometimes unqualified 
welders. (AQAP 2110 – 5.3.3 and ISO 9001:2015 – 7.2) 
 
Przyczyna(y) ryzyka: Brak kontroli dostaw drutu spawalniczego (AQAP 2110 5.4.6  and ISO 9001:2015 8.4) Częste zmiany personelu (spawaczy) co powoduje, że 
firma musi zatrudniać niedoświadczony personel i czasami niewykwalifikowanych spawaczy (AQAP 2110 – 5.3.3 i ISO 9001:2015 – 7.2). 

Risk Assessment:  
Ocena ryzyka: 

Impact: 1, 4 or 9 
Wpływ 1, 4 lub 9 

9 Likelihood: 1,4 or 9 
Prawdopodobieństwo: 1, 4 lub 9 

4 Risk Index = I x L 
Indeks Ryzyka = (Wpływ) x 
(Prawdopodobieństwo) = I x L 

36 

On going GQA Risk Status: 
Bieżący Status Ryzyka na aktualnym etapie GQA 

Decreasing            
Zmniejszający się 

Stable                        
Stabilny 

Increasing                        
Rosnący 

Delegator/Delegatee (GQAR) area for comments and recommendations: 
The Supplier has implemented a new process for the control of welding wire. Spools are now colour coded, and 
duplicate checks are required prior to welding being started. 
The company has also recognized the importance of experienced welders and have instated a staff retention 
system to reward staff in critical roles, the staff turnover issue seems to be resolved but should still be monitored. 
The risk likelihood is reduced. 
 
Pole uwag i zaleceń Delegującego / Delegowanego (GQAR) 
Dostawca wdrożył nowy proces kontroli dostaw drutu spawalniczego. Szpule z drutem spawalniczym są identyfikowane przez zaznaczenie kolorem i ponowne 
sprawdzane przed rozpoczęciem spawania. Wykonawca jest teraz świadomy znaczenia wykwalifikowanych spawaczy i wprowadził system nagradzania personelu 
realizującego procesy krytyczne. Wydaje się, że problem dużej rotacji personelu został rozwiązany ale wciąż powinien być monitorowany. Prawdopodobieństwo 
ryzyka jest zmniejszone.. 

Risk Status at Closure: 
Status Ryzyka na zakończenie procesu 

No Occurrence    
Nie występuje 

Occurred & Controlled     
Występujące i nadzorowane 

Occurred & Uncontrolled        
Występujące i nienadzorowane 

 
 
 

D.3.2 Indeks ryzyka i planowanie rządowego zapewnienia jakości 

Indeks ryzyka jest wskaźnikiem obrazującym priorytet ryzyka i jest 

wykorzystywany przy planowaniu rządowego zapewnienia jakości. 

D.3.2 Risk Index and GQA Planning 

The risk index is the indicator of risk priority used in GQA planning. Any 

resource spent on GQA shall be addressed to a risk and proportionate to 
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Nakłady środków wydanych na rządowe zapewnienie jakości powinny 

być współmierne do ryzyka i proporcjonalne do indeksu ryzyka. 

Zazwyczaj ryzyko o niskim indeksie wymaga rządowego zapewnienia 

jakości w niewielkim zakresie lub wcale. Są wyjątki, więc każdy 

przypadek należy rozpatrywać indywidualnie. Należy powiadomić 

zamawiającego, gdy rządowe zapewnienie jakości nie będzie 

realizowane (patrz p. 11.5). Zamawiający powinien rozważyć 

monitorowanie dostaw wyrobów, kosztów i stanu realizacji, w celu 

wykrycia zmienności, które mogą rzutować na status ryzyka i potrzebę 

przeprowadzenia rządowego zapewnienia jakości. W przypadku 

stwierdzenia, że należy przeprowadzić rządowe zapewnienie jakości, 

niezbędne są dalsze analizy w celu zaplanowania rządowego 

zapewnienia jakości. 

 

D.3.2.1 Wpływ ryzyka w planowaniu rządowego zapewnienia jakości 

 

Analiza wpływu ryzyka może oddziaływać na typ działań w ramach 

rządowego zapewnienia jakości, lub ściślej na głębię tego działania.  

Dla ryzyka o małym wpływie, przeglądy systemu zarządzania jakością 

mające na celu upewnienie się, że procesy przebiegają zgodnie  

z planowanymi ustaleniami, mogą być wystarczające do zapewnienia, 

że wymagania umowy w zakresie jakości zostaną spełnione. Dla ryzyka 

o średnim wpływie należy włączyć przeglądy i weryfikacje procesów.  

W przypadku ryzyka o dużym wpływie należy poszerzyć rządowe 

zapewnienie jakości o monitorowanie działań dostawcy w zakresie 

weryfikacji wyrobów, a szczególnie ich kluczowych właściwości. 

 

D.3.2.2 Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka w planowaniu 

rządowego zapewnienia jakości 

 

Głębsza analiza prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka powinna 

mieć wpływ na częstotliwość działań rządowego zapewnienia jakości. 

Im wyższe prawdopodobieństwo, tym wyższą częstotliwość działań 

rządowego zapewnienia jakości należy rozważyć. 

 

D.3.2.3 Oświadczenie o ryzyku i przyczyny ryzyka w planowaniu 

rządowego zapewnienia jakości 

 

Przyczyna (przyczyny) ryzyka kieruje planowanie rządowego 

zapewnienia jakości na konkretne obszary systemu zarządzania 

jakością dostawcy. Szczegóły oświadczenia o ryzyku wskazują jego 

związek z wyrobem, umową, kwestiami budzącymi obawy, skupiając 

uwagę na istotnym (ych): 

a) procesach/liniach produkcyjnych, 

b) etapie cyklu życia wyrobu, 

c) podzespole,  

d) Oddziałach/zespołach ludzkich, 

e) poddostawcach.  

 

its risk index. Normally, risks with a low index require little or no GQA. 

There are exceptions and so each case should be considered on its 

merits. Where GQA is not performed the Acquirer should be informed 

(reference para. 11.5) The Acquirer should consider monitoring product 

delivery, cost and performance in order to detect variance that might 

affect risk status and the need for GQA. Once it is determined that GQA 

is to be performed, further analysis is necessary to plan GQA. 

 

 

 

 

 

 

 

D.3.2.1 Risk Impact in GQA Planning 

 

Analysis of the risk impact can influence the type of GQA activity, or more 

specifically, depth of the GQA activity. For low impact risks, QMS reviews 

to assure that processes are operating in accordance with planned 

arrangements can be sufficient to provide confidence that contractual 

requirements relating to quality will be met. For medium impact risks 

process reviews and verifications should be included. For High impact 

risks the type of GQA should be expanded to include the monitoring of 

Supplier’s product verification activities, especially for key characteristics. 

 

 

 

D.3.2.2 Risk Likelihood in GQA Planning 

 

 

Closer analysis of the risk likelihood should influence the frequency of 

GQA activity; the higher the likelihood, the greater the frequency of GQA 

that has to be considered.  

 

 

D.3.2.3 The Risk Statement and Risk Causes in GQA Planning 

 

 

The risk cause(s) drives GQA planning to specific areas of the Supplier’s 

QMS. The details from the risk statement will provide the relationship to 

the product, contract, or issue of concern, providing the necessary focus 

on the relevant: 

 

a) Processes/Production lines, 

b) Product life cycle stage, 

c) Sub-assembly, 

d) Departments/Teams, 

e) Sub-suppliers. 
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D.4 CELE DZIAŁAŃ I TECHNIKI RZĄDOWEGO ZAPEWNIENIA 

JAKOŚCI 

D.4.1 Działania rządowego zapewnienia jakości 

Działania rządowego zapewnienia jakości powinny dotyczyć systemu 

zarządzania jakością dostawcy w zakresie wynikającym z umowy, być 

odpowiednio dogłębne i wykonywane z odpowiednią częstotliwością 

oraz na odpowiednim etapie projektu, tak aby  zebrać wystarczające 

dowody: 

a) zapewniające, że system zarządzania jakością, procesy i plany 

dostawcy są wystarczające do wykonania wymagań umowy w zakresie 

jakości (przegląd), 

b) ciągłego spełniania przez dostawcę wymagań umowy dotyczących 

jakości (weryfikacja), lub 

c) zapewniające, że dostawca podejmuje odpowiednie działania  

w celu naprawienia niezgodności, żeby zapobiec ich ponownemu 

wystąpieniu (przegląd i weryfikacja), 

d) minimalizowania ryzyka. 

 

D.4.2 Techniki rządowego zapewnienia jakości 

 

Delegowany (przedstawiciel rządowego zapewnienia jakości) może 

stosować różne techniki zgodnie z praktyką krajową. Techniki 

rządowego zapewnienia jakości należy dobierać w oparciu o źródła 

dowodów objętych przeglądem lub weryfikacją, np. dokumenty, 

procesy, wyroby, badania itd., w tym:  

a) formalny audyt (patrz ISO 19011:2018), 

b) nieformalny audyt,  

c) wywiady,  

d) przeglądy i weryfikacje dokumentów, 

e) obserwowanie jakiegokolwiek procesu i/lub działania dostawcy, 

f) udział / obecność na spotkaniach. 

 

D.4.2.1 Przeglądy 

 

Przeglądy są podejściem proaktywnym, stosowanym wtedy,  

gdy wymagana jest pewność w zakresie stosowności, adekwatności  

i skuteczności planowanych działań dostawcy lub wymaganych działań; 

Stanowią zestawienie działań „wymaganych” w stosunku do 

„wdrożonych lub zastosowanych”.  Przedstawiciel rządowego 

zapewnienia jakości zazwyczaj szuka dowodów, które mogą mieć 

wpływ na decyzję o akceptowalności planów i proponowanych działań 

dostawcy, takich jak na przykład: 

a) przeglądy systemu zarządzania jakością lub planu jakości, 

b) przeglądy procesu, 

c) planowane przeglądy działań korygujących i zapobiegawczych.  

 

Części systemu zarządzania jakością lub procesy podlegające 

przeglądowi należy określić przez oświadczenie o ryzyku i przyczynę 

ryzyka. Przeglądy zazwyczaj przeprowadza się na wczesnych etapach 

D.4 OBJECTIVES OF GQA ACTIVITIES AND TECHNIQUES 

 

D. 4.1 GQA Activities 

GQA activities should address the Supplier QMS as it is applied to the 

contract; to appropriate depth and frequency and at the appropriate stage 

of the project to gather sufficient evidence: 

 

 

a) To assure that the Supplier QMS, processes and plans are capable 

of meeting the contractual requirements relating to quality (review), 

 

b) Of the Supplier continuing fulfilment of the contractual requirements 

relating to quality (verification) or 

c) To assure that the Supplier takes appropriate action to correct non-

conformities; Prevent their recurrence (review and verification) and 

 

d) Mitigate risks. 

 

 

D.4.2 GQA Techniques 

 

A variety of techniques can be used by the Delegatee (GQAR) in 

accordance with national practice. GQA techniques should be selected 

based on the sources of evidence under review or verification i.e. 

documents, processes, products, tests etc they include: 

a) Formal Audit (reference ISO 19011:2018), 

b) Informal audit, 

c) Interviews, 

d) Document reviews or verifications, 

e) Witnessing of any Supplier processes and/or activity, 

f) Participation/attendance of meetings. 

 

D.4.2.1 Reviews 

 

Reviews are a proactive approach conducted if confidence in the 

suitability, adequacy and effectiveness of planned Supplier activities or 

actions is required; it is the comparison of the ‘required’ and the ‘to be 

implemented or provided’. The GQAR is typically looking for evidence to 

influence decision on the acceptability of Supplier plans and proposed 

actions, examples include: 

 

 

a) QMS or quality plan reviews; 

b) Process reviews; 

c) Planned corrective and prevent action reviews. 

 

The parts of the QMS or the processes to be reviewed should be 

determined by the risk statement and the risk cause. Reviews are 

normally conducted during the earlier stages of a contract or process; 
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umowy lub procesu, kiedy nie istnieją istotne dowody lub wiedza,  

że dostawca gwarantuje pewność, że wymagania umowy w zakresie 

jakości zostaną spełnione. 

 

D.4.2.2 Weryfikacja 

 

Weryfikacje są podejściem reaktywnym, stosowanym wtedy,  

gdy wymagana jest pewność, że działalność dostawcy spełnia 

specjalne wymagania. Jest to zestawienie zadeklarowanego 

lub planowanego wyniku do obecnego. Przykłady weryfikacji: 

a) weryfikacja procesu produkcji, 

b) weryfikacja działań korygujących i zapobiegawczych, 

c) weryfikacja wyrobu. 

 

Należy rozważyć przeprowadzenie weryfikacji, jeśli przeglądy 

wzbudziły zastrzeżenia, w przeszłości były problemy związane  

z przedmiotem weryfikacji lub przedmiot weryfikacji uważa się za 

krytyczny. 

 

D.5 REALIZACJA RZĄDOWEGO ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

 

D.5.1 Informacje ogólne 

 

W trakcie wykonywania rządowego zapewnienia jakości, przedstawiciel 

rządowego zapewnienia jakości powinien ciągle pogłębiać swoja 

wiedzę o monitorowanym ryzyku. Ważne jest, żeby przedstawiciel 

rządowego zapewnienia jakości korzystał z tej wiedzy w celu przeglądu 

statusu ryzyka i wprowadzał w odpowiedni sposób zmiany w formularzu 

identyfikacji, oceny i komunikowania ryzyka. Zmiany statusu ryzyka 

należy podeprzeć krótkimi komentarzami wyjaśniającymi przyczynę 

zmiany. Rysunek D-3 przedstawia przykład formularza identyfikacji, 

oceny i komunikowania ryzyka po dokonaniu przeglądu w trakcie 

obowiązywania delegacji rządowego zapewnienia jakości. 

 

D.5.2 Wpływ rządowego zapewnienia jakości 

 

Wzajemnym obowiązkiem przedstawiciela rządowego zapewnienia 

jakości i delegującego jest ciągła wymiana informacji, które mogą mieć 

wpływ na planowanie w trakcie obowiązywania delegacji rządowego 

zapewnienia jakości. Celem rządowego zapewnienia jakości jest 

zmniejszenie prawdopodobieństwa występowania ryzyka, ale większa 

wiedza może doprowadzić przedstawiciela rządowego zapewnienia 

jakości do wniosku, że pierwotna ocena prawdopodobieństwa 

występowania ryzyka była niedoszacowana, więc może ona wkrótce 

wzrosnąć. Od rządowego zapewnienia jakości nie można oczekiwać, 

że będzie oddziaływać na wpływ ryzyka. Jeśli w trakcie obowiązywania 

delegacji rządowego zapewnienia jakości wzrośnie 

prawdopodobieństwo występowania ryzyka, należy potraktować to jako 

wskaźnik tego, że planowanie działanie w ramach rządowego 

when there is insufficient evidence or knowledge of the Supplier to provide 

confidence that contractual requirements relating to quality will be met. 

 

 

D.4.2.2 Verification 

 

Verifications are a reactive approach conducted if confidence that 

Supplier activities or actions have met the specified requirements is 

required; it is the comparison of the stated or planned to the actual result. 

Examples of verification are: 

a) Production process verification, 

b) Corrective and prevent action verification, 

c) Product verification. 

 

Verifications should be considered when reviews have raised concerns; 

There have been past issues related to the subject of verification or when 

the subject is considered critical.  

 

 

D.5 GQA PERFORMANCE 

 

D.5.1 General 

 

As GQA is performed the GQAR should be continually learning more 

about the risks that are being monitored. It is important that the GQAR 

uses this knowledge to review the risk status and revise the RIAC as 

appropriate. Changes in risk status should be supported by brief 

comments explaining the reason for the change. Figure D-3 shows an 

example of a revised RIAC during the life of a GQA delegation. 

 

 

 

 

 

D.5.2 GQA Influence 

 

There is a mutual obligation between the GQAR and the Delegator to 

continually share information that might influence GQA planning 

throughout the life of the GQA delegation. GQA is intended to reduce risk 

likelihood, but greater knowledge might lead the GQAR to conclude that 

the initial assessment underestimated the risk likelihood so it might 

increase in the short term. GQA is not expected to influence the risk 

impact. If, during a GQA delegation, risk likelihood increases, it should be 

considered as an indicator that the type of planned GQA activity is not 

appropriate. For example QMS review might indicate that there is a 

potential issue with a process, simply conducting more frequent QMS 

reviews is unlikely to have any influence. In these cases the GQAR should 

consider raising a QDR and/or process and/or product verifications, until 

confidence is gained and the likelihood is reduced.  
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zapewnienia jakości jest nieodpowiednie. Przykładowo, przegląd 

systemu zarządzania jakością może wskazać, potencjalny problem  

w obrębie procesu, na który zwyczajne zwiększenie częstotliwości 

przeglądów systemu prawdopodobnie nie będzie mieć żadnego 

wpływu. W takich przypadkach przedstawiciel rządowego zapewnienia 

jakości powinien rozważyć sporządzenie raportu niezgodności 

jakościowej i/lub weryfikację procesu i/lub wyrobu, dopóki nie uzyska 

pewności i nie zmniejszy się prawdopodobieństwo. 

 

Rysunek D-3 Uaktualnienia formularza identyfikacji, oceny  

i komunikowania ryzyka w trakcie obowiązywania delegacji rządowego 

zapewnienia jakości 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure D-3 RIAC Updated Throughout the Life of the GQA Delegation 

 

NATO Government Quality Assurance 

Risk Identification, Assessment and Communication (RIAC) 
Identyfikacja, ocena i komunikowanie ryzyka 

Page 1 of 1 
Strona 1z1 

 

Risk information is considered commercially sensitive and shall be used for GQA purposes only.  Risk information shall 
not be shared outside of the Mutual GQA Participants, unless by prior agreement by the Acquirer, Supplier and GQAR. 

Informacja o ryzyku jest traktowana jako handlowo wrażliwa i jest wykorzystywana wyłącznie do celów GQA. Nie może być udostępniana 

poza Uczestników Wzajemnego GQA, o ile wcześniej nie zostanie uzgodnione inaczej z Zamawiającym, Dostawcą i GQAR. 
RGQA Number: 
Nr RGQA: 

DAOQ no280708 Revision Number: 
Nr zmiany: 

0 Date: 
Data: 

28/07/2008 

RIAC Number: 
Nr RIAC: 

RIAC no250708 Revision Number:  
Nr zmiany: 

2 Date: 
Data: 

18/12/2008 

Risk Statement: The hull integrity – Insufficient strength of the welded joints of the submarine hull.  
 
Oświadczenie o ryzyku: Integralność kadłuba – niedostateczna wytrzymałość połączeń spawanych kadłuba okrętu podwodnego 
 

Risk Cause(s): Uncontrolled supply of welding wire (AQAP 2110 5.4.6 and ISO 9001:2015 8.4) 
There is a high turn over staff (welders) at the company has to employ inexperienced and sometimes unqualified 
welders. (AQAP 2110 – 5.3.3 and ISO 9001:2015 – 7.2) 
 
Przyczyna(y) ryzyka: Brak kontroli dostaw drutu spawalniczego (AQAP 2110 5.4.6  and ISO 9001:2015 8.4) Częste zmiany personelu (spawaczy) co powoduje, że 
firma musi zatrudniać niedoświadczony personel i czasami niewykwalifikowanych spawaczy (AQAP 2110 – 5.3.3 i ISO 9001:2015 – 7.2). 

Risk Assessment:  
Ocena ryzyka: 

Impact: 1, 4 or 9 
Wpływ 1, 4 lub 9 

9 Likelihood: 1,4 or 9 
Prawdopodobieństwo: 1, 4 lub 9 

1 
Risk Index = I x L 
Indeks Ryzyka = (Wpływ) x 
(Prawdopodobieństwo) = I x L 

9 

On going GQA Risk Status: 
Bieżący Status Ryzyka na aktualnym etapie GQA 

Decreasing            
Zmniejszający się 

Stable                        
Stabilny 

Increasing                        
Rosnący 

Delegator/Delegatee (GQAR) area for comments and recommendations:  
Process verification conducted on the hull welding, staff appear happy to remain in the company, records and 
witnessed activity show. That welding wire cross checks are always undertaken. Welding wire checked and only the 
correct specification wire was available. Will monitor again in 9 months. 
The risk likelihood is reduced.  
 
Pole uwag i zaleceń Delegującego / Delegowanego (GQAR) 
Przeprowadzono proces weryfikacji spawania kadłuba, personel wydaje się zadowolony i pozostanie w firmie, zapisy i monitorowane czynności ukazują, że 
sprawdzenie przewodów spawalniczych jest zawsze przeprowadzane. Przewody spawalnicze są sprawdzone, zgodne ze specyfikacją, i tylko właściwe są dostępne. 

Monitorowanie procesu będzie realizowane przez następne 9 miesięcy. 
Prawdopodobieństwo ryzyka zostało zredukowane 

Risk Status at Closure: 
Status Ryzyka na zakończenie procesu 

No Occurrence    
Nie występuje 

Occurred & Controlled     
Występujące i nadzorowane 

Occurred & Uncontrolled        
Występujące i nienadzorowane 

 
 

D.5.3 Bieżący status ryzyka w rządowym zapewnieniu jakości 

 

Zgodnie z wynikami działań rządowego zapewnienia jakości, „bieżący 

status ryzyka” powinien odzwierciedlać pogląd przedstawiciela 

rządowego zapewnienia jakości na indeks ryzyka (zazwyczaj 

D.5.3 Ongoing GQA Risk Status 

 

Accordingly to the GQA activity results the ‘On going risk status’ shall 

reflect the GQAR view on the risk index (normally limited to the risk 

likelihood): 
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sprowadzający  się do prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka): 

a) malejące, 

b) stabilne, 

c) rosnące. 

Komentarze zamieszczone w odpowiednim polu są konieczne aby 

wyjaśnić pogląd przedstawiciela rządowego zapewnienia jakości.  

 

D.5.4 Status ryzyka na zakończenie procesu 

 

Odnosząc się do przebiegu wniosku o rządowe zapewnienie jakości  

oraz całościowych wyników rządowego zapewnienia jakości, „status 

ryzyka na zakończenie procesu” powinien odzwierciedlać 

zrównoważony pogląd przedstawiciela rządowego zapewnienia jakości 

na wystąpienie ryzyka oraz kontrolę, którą sprawuje nad nim dostawca: 

 

a) nie występuje, 

b) występuje i jest pod nadzorowane, 

c) występuje i jest nienadzorowane. 

 

Komentarze zamieszczone w odpowiednim bloku są konieczne aby 

wyjaśniać pogląd przedstawiciela rządowego zapewnienia jakości  

i delegującego/delegowanego oraz powinny być wykorzystywane na 

potrzeby przyszłych wniosków. 

 

D.5.5 Uaktualnienie formularza identyfikacji, oceny  

i komunikowania ryzyka 

 

Przy każdym przeglądzie i zmianie w formularzu identyfikacji ocenie  

i komunikacji ryzyka od delegującego do delegowanego i na odwrót, 

należy uaktualnić numer i datę, żeby zapewnić właściwy układ 

informacji. 

 

D.6 DELEGOWANIE OBIEKTOWE 

 

D.6.1 Zastosowanie i korzystanie 

 

D.6.1.1 Można zawnioskować o delegowanie obiektowe,  

jeżeli delegujący chce objąć jednym wnioskiem kilka umów 

dotyczących tego samego typu sprzętu u jednego dostawcy. 

 

D.6.1.2 Delegowany może zastosować podejście obiektowe  

u konkretnego dostawcy, jeżeli otrzymano liczne wnioski dla tego 

samego typu sprzętu, objętego wspólnym ryzykiem. 

 

D.6.2 Rola delegującego 

 

D.6.2.1 Delegujący może zawnioskować o delegowanie obiektowe, 

jeżeli: 

 

 

a) Decreasing, 

b) Stable, 

c) Increasing. 

The comments provided in the dedicated block are necessary to explain 

the GQAR perception. 

 

D.5.4 Risk Status at Closure 

 

Throughout the life of the GQA delegation and accordingly to the whole 

GQA results, the ‘Risk status at Closure’ shall reflect the GQAR balanced 

view of the risk occurrence and its control by the Supplier: 

 

 

 

a) No Occurrence, 

b) Occurred & Controlled, 

c) Occurred & Uncontrolled. 

 

The comments provided in the dedicated block are necessary to explain 

the GQAR perception and should be used by the Delagator / Delagatee 

for future delegations. 

 

 

D.5.5 RIAC Information Configuration 

 

 

Each time the RIAC is revised and exchanged, either from the Delegatee 

to the Delegator or vice versa, its issue number and date needs to be 

updated to assure configuration of the information. 

 

 

D.6 FACILITY WIDE DELEGATIONS 

 

D.6.1 Application and Use 

 

D.6.1.1: Facility Wide Delegation can be requested where the intention of 

the Delegator is to have a number of contracts for the same type of 

equipment at a particular Supplier covered by a single delegation.  

 

D.6.1.2 Facility Wide Approach can be applied by the Delegatee at a 

particular Supplier, where multiple delegations have been received for the 

same type of equipment with common risks. 

 

D.6.2 Role of the Delegator 

 

D.6.2.1 The Delegator may request a Facility Wide Delegation where: 
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• Bedzie kilka podobnych umów dotyczących tego samego sprzętu  

u jednego dostawcy.  

• Jedna umowa dotyczy dostawcy, który będzie działał w ciągu kilku 

lat i będzie wydany szereg oddzielnych zamówień. 

 

 

D.6.2.2 Delegujący powinien określić zapotrzebowanie na delegowanie 

obiektowe w formularzu wniosku o rządowe zapewnienie jakości. 

 

D.6.2.3 Delegującego zachęca się do wnioskowania o delegowanie 

obiektowe w celu optymizacji nakładów. Jeżeli delegujący posiada 

delegowanie obiektowe, nie ma potrzeby kierowania dodatkowych 

wniosków o rządowe zapewnienie jakości dla podobnych umów u tego 

samego dostawcy. Delegujący może po prostu przekazać informacje  

kontraktowe (np. zamówienia) i wnieść o ich dodanie do istniejącego 

wniosku. 

 

D.6.2.4 Można załączyć dodatkowe umowy do istniejącego wniosku 

powołując się na pierwotny wniosek o rządowe zapewnienie jakości. 

Delegujący jednak jest wciąż zobowiązany do udostępnienia całości 

odpowiedniej dokumentacji związanej z umową. 

 

D.6.3 Rola delegowanego 

 

D.6.3.1 W celu zapewnienia skutecznego i uzasadnionego  

z ekonomicznego punktu widzenia użycia zasobów, delegowanego 

zachęca się do poszukiwania możliwości współdzielenia wyników 

rządowego zapewnienia jakości między umowami i delegującymi.  

W takich okolicznościach delegowany powinien poinformować 

delegującego zamiar wykorzystania podejścia obiektowego  

w odniesieniu do wniosku delegującego poprzez zaznaczenie 

odpowiedniego pola w odpowiedzi na wniosek o rządowe zapewnienie 

jakości. 

 

D.6.3.2 Przykładowo, przedstawiciel rządowego zapewnienia jakości 

może realizować specjalne działania rządowego zapewnienia jakości  

w ramach różnych umów, których dotyczy identyczne ryzyko  

a wyniki tych działań udokumentować na potrzeby delegacji, których 

dotyczy identyczne ryzyko. 

 

D.6.3.3 Wykorzystanie podejścia obiektowego należy ukazać  

w planie rządowego zapewnienia jakości. 

 

D.6.3.4 Podczas raportowania działań dotyczących delegacji 

obiektowej, przedstawiciel rządowego zapewnienia jakości powinien 

zwracać uwagę, żeby nie udostępniać informacji handlowych 

podlegających szczególnej ochronie lub specjalnych informacji  

o umowie innym delegującym. Częstotliwość sprawozdań z realizacji 

wniosku obiektowego przedstawiciel rządowego zapewnienia uzgadnia  

• There will be a number of similar contracts for the same Product at a 

particular Supplier. 

• A single contract has been placed with a Supplier that will run for a 

number of years and involve the issuing of a number of separate purchase 

orders. 

 

D.6.2.2 The requirement for a Facility Wide Delegation shall be identified 

on the RGQA form by the Delegator.  

 

D.6.2.3 The Delegator is encouraged to request the use the Facility Wide 

Delegation to optimise resources. Where a Delegator has an existing 

Facility Wide Delegation, there is no need to raise additional RGQAs for 

similar contracts, with the same Supplier. The Delegator may simply 

provide the contractual information (i.e. purchase orders) and request that 

this be added to the existing delegation. 

 

 

D.6.2.4 Additional contracts may be added to an existing Facility Wide 

Delegation by referencing the initial RGQA. The Delegator is still required 

to provide all relevant contractual documentation.  

 

 

D.6.3 Role of the Delegatee 

 

D.6.3.1 To ensure economic and effective use of resources the Delegatee 

is encouraged to look for opportunities to share the results of GQA across 

contracts and Delegators. In these circumstances the Delegatee should 

communicate to the Delegator their intention to use a Facility Wide 

Approach with the delegation by checking the appropriate box in the 

RGQAR. 

 

 

 

 

D.6.3.2 For example, the GQAR can conduct specific GQA activities 

against contracts sharing the same specific risks and record the results 

of those activities against the GQA delegations sharing those specific 

risks.  

 

 

D.6.3.3 The use of a Facility Wide Approach shall be shown on the GQA 

plan. 

 

D.6.3.4 When reporting on Facility Wide GQA activity the GQAR should 

take care not to share commercially sensitive or contract specific 

information across Delegators. The frequency of GQAR reports on 

Facility Wide Delegations shall be as agreed with the Delegator. 
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z delegującym. 

 

D.6.4 Zarządzanie delegowaniem obiektowym 

 

D.6.4.1 Delegowaniem obiektowym należy zarządzać zgodnie  

z praktyką krajową. 

 

D.6.4.2 Delegujący i delegowany powinni dokonywać przeglądu 

wniosku obiektowego w regularnych odstępach czasu, co najmniej raz 

na rok,, żeby upewnić się, że: 

• Wszystkie umowy podlegają przeglądowi (np. lista otwartych, 

zamkniętych, otrzymanych, opóźnionych, odwołanych umów  

i zamówień), 

• Wszystkie ryzyka wskazane w formularzu identyfikacji, oceny  

i komunikowania ryzyka są wciąż odpowiednie, 

• Raportowanie działań wymagane przez delegującego jest zgodne  

z wymaganiami zawartymi we wniosku i nadal jest proporcjonalne do 

ryzyka związanego projektem lub umową, 

• Uwzględnia się uaktualnione i ponowne przesłane wnioski  

o rządowe zapewnienie jakości. 

 

D.6.4.3 Komunikacja między delegującym a przedstawicielem 

rządowego zapewnienia jakości (którego wskazał delegowany)  

jest szczególnie ważna aby zagwarantować, iż wszelkie działania 

nadzorcze w ramach rządowego zapewnienia jakości są 

ukierunkowane na wykrycie ryzyka i są w tym zakresie skuteczne. 

 

D.6.5 Zakończenie delegowania obiektowego 

 

D.6.5.1 Delegowanie obiektowe można zakończyć zgodnie  

z instrukcjami dotyczącymi zakończenia rządowego zapewnienia 

jakości (patrz sekcja 15), jeżeli zakończono realizację wszystkich umów 

i/lub zamówień dla delegowania obiektowego. Delegowany powinien 

uzgodnić z delegującym, że w okresie najbliższych sześciu miesięcy 

nie przewiduje się kolejnych zadań. 

 

 

D.6.4 Management of Facility Wide Delegations 

 

D.6.4.1 Facility Wide Delegation should be managed in accordance with 

national practice. 

 

D.6.4.2 The Delegator and Delegatee shall review the Facility Wide 

Delegations at regular intervals, at least annually, to ensure that: 

 

• All contracts are reviewed (e.g. list of open; closed; received; late 

delivery, cancelled contracts and purchase orders.), 

 

• All risks identified on the RIAC are still relevant, 

 

• Reporting activity requested by the Delegator meets the delegation 

requirements and they are still proportional to the projects or contractual 

risks, 

• Consideration is given to updating and reissuing the RGQA. 

 

 

D.6.4.3 Communication between the Delegator and GQAR (identified by 

the Delegatee) is critical in ensuring that any GQA surveillance activities 

are directed at identified risks and are effective. 

 

 

 

D.6.5 Facility Wide Closure 

 

D.6.5.1 The Facility Wide Delegation can be closed by following the GQA 

closure instructions (see section 15), when all contracts and/or purchase 

orders for a Facility Wide Delegation are completed. The Delegatee 

should confirm with the Delegator that no more tasks are forecast within 

six months. 

 


