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Niniejsza publikacja sojusznicza NATO jest polską wersją publikacji AQAP 2110 

SRD.1 wydanie B, wersja 1 opublikowanej przez Biuro Standaryzacji NATO (NSO). 

Została przetłumaczona przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji.  

 

1. Załączona publikacja sojusznicza AQAP 2110 „Przewodnik do stosowania AQAP 

2110 wydanie D, wersja 1”, która została zatwierdzona przez państwa Grupy 

Zarządzania Cyklem Życia (AC/327) zostaje niniejszym ogłoszona.  

2. AQAP 2110 SRD. 1 wydanie B, wersja 1 jest obowiązująca z chwilą ustanowienia  

i zastępuje AQAP 2110 SRD. 1 wydanie A, wersja 1, którą zaleca się zniszczyć 

zgodnie z aktualnie obowiązującymi procedurami.  

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 

(-) płk Stanisław SOBALA 

30 grudnia 2020 roku 
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Rozdział 1 – WSTĘP  

1. Informacje ogólne  

 

1  Publikacja AQAP 2110,  wydanie D jest zgodna z przyjętą przez NATO 

polityką stosowania norm cywilnych tam gdzie jest to możliwe poprzez 

przywołanie wymagań normy ISO 9001:2015 uzupełnionych o szczególne 

wymagania NATO.  

 

2  Norma ISO 9001:2015 zawiera wymagania dla systemu zarządzania 

jakością (system QMS), w ramach którego określa się procesy  

umożliwiające danej organizacji spełnienie wymagań klientów oraz innych 

stron zaiteresowanych. Niniejsza wersja normy nadal skupia uwagę na 

kliencie, jednak zwraca się w większym stopniu ku podejściu opartym na 

ryzyku oraz przywództwie. 

 

3   Norma ISO 9001:2015 wymaga od organizacji określenia swoich celów 

w odniesieniu do jakości oraz realizacji potrzeb klienta, a następnie  

w odniesieniu do ciągłego doskonalenia procesów wykorzystywanych do 

osiągania przedmiotowych celów. To nadaje większe znaczenie 

rozumieniu przez organizację kontekstu, w którym realizuje swoje 

działania oraz wymagań klienta. 

 

4 Publikacja AQAP 2110 zawiera wymagania dla dostawców 

uczestniczących w łańcuchu dostaw na potrzeby obronności, 

przeznaczone do umieszczenia w umowach oraz precyzuje wymagania 

NATO dotyczące jakości.  

 

5  Ta wersja publikacji AQAP 2110: 

(1) nadal koncentruje uwagę na zarządzaniu ryzykiem  

i planowaniu jakości oraz rozszerza stosowanie tych koncepcji 

na łańcuch dostaw. Jest to szczególnie istotne ze względu na 

potencjalną złożoność sprzętu wojskowego i konieczność 

integracji rozwiązań inżynierskich/technicznych dostarczanych 

przez wiele instytucji projektowych/właścicieli praw własności 

intelektualnej (IPR), przy jednoczesnym wymaganiu 

nawiązania długotrwałych relacji mających na celu zapewnienie 

wsparcia eksploatacji użytkowanego sprzętu. 

(2) kładzie większy nacisk na wymagania, określając w jaki 

sposób należy je osiągnąć i jakie dowody zostaną 

przedstawione jako podstawy zwolnienia wyrobu. Dostawca ma 

również obowiązek określenia, jakie działania  

związane z zapewnieniem jakości będą przeprowadzane  

w łańcuchu dostaw. Wymagania te powinny stanowić podstawę  

wstępnych rozmów pomiędzy dostawcą  

a zamawiającym/przedstawicielem rządowego zapewnienia 

jakości.  

(3) uznaje znaczenie analizy przyczyn źródłowych i wprowadza 

szczególne wymaganie dla dostawców, aby zdefiniowali swój 

proces. 

(4) podkreśla znaczenie unikania podrobionego sprzętu 

Chapter 1 – INTRODUCTION  

1. Background  

 

1  AQAP 2110 Ed D complies with the NATO policy of recognising civil 

standards wherever possible by invoking the requirements of ISO 

9001:2015 which are supplemented by a minimum level of NATO specific 

requirements. 

 

2  ISO 9001:2015 sets out the requirements for a Quality Management 

System (QMS) which is a way of defining processes that enable an 

organization to meet the requirements of its customers and other 

stakeholders. This version of the standard remains customer focused but 

sees an increased focus on risk-based thinking and leadership 

engagement. 

 

3  ISO 9001:2015 requires organizations to define their objectives relating 

to quality and meeting customer needs and then to continually improve 

their processes in order to reach them. This places increased importance 

on organizations understanding the context in which they operate and 

their customer’s requirements. 

 

 

4  AQAP 2110 contains contractual requirements for Suppliers involved in 

the Defence supply chain and details NATO’s requirements for quality. 

 

 

 

5  This version of AQAP 2110: 

(1) maintains a focus on risk management and quality planning 

and extends these concepts to the supply chain. This is 

particularly relevant given the potential complexity of defence 

equipment and the integration of engineering / technical 

solutions from multiple design authorities/Intellectual Property 

Right (IPR) owners where there is a requirement to develop 

long term relationships to support the equipment in service. 

 

 

(2) introduces an increased focus on requirements, identifying 

how they are to be achieved and what evidence will be 

presented to support release of product. There is also  

a requirement for the Supplier to identify what assurance 

activities are to be conducted in the supply chain. These 

requirements will inform the earlier discussion between the 

Supplier and Acquirer/GQAR.   
   

 

(3) recognises the importance of root cause analysis and 

introduces a specific requirement for Suppliers to define their 

process. 

(4) highlights the importance of counterfeit avoidance within the 
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wojskowego w ramach realizacji dostaw i wsparcia wyrobów 

obronnych, szczególnie w związku z wyzwaniami stawianymi 

przez starzenie się sprzętu i wymagania środowiska 

operacyjnego. 

 
6  Rysunek 1 ilustruje wymagania NATO w odniesieniu do ISO 
9001:2015. 

acquisition and support of defence products, particularly 

because of the challenges posed by obsolescence and the 

operational environment. 

 

 
6   Figure 1 illustrates the NATO requirements in relation to ISO 

9001:2015. 



  AQAP 2110 SRD.1 
   Wydanie B wersja 1 
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Rysunek 1: ilustracja wymagań NATO w odniesieniu do ISO 9001:2015. 

Oznacza dodatkowe wymaganie NATO 
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Figure 1: AQAP 2110 Requirements in the Context of ISO 9001:2015 
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Denotes an additional NATO requirement 
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2. Cel 

 

1   Niniejszy przewodnik został opublikowany w celu promowania spójnej 

interpretacji wymagań AQAP 2110. 

 

2   Niniejszy przewodnik przeznaczony jest dla wszystkich użytkowników  

publikacji AQAP stosowanych w  umowach: zamawiających, dostawców  

i przedstawicieli rządowego zapewnienia jakości (GQAR). 

 

3   Należy zaznaczyć, że pańswa będące zamawiającymi mogą stosować 

wytyczne uzupełniające wymagania umowne oraz wydawać 

uzupełniające wyjaśnienia, odzwierciedlające działania na szczeblu 

krajowym. W razie konieczności uzyskania dalszych wyjaśnień, 

czytelników zachęca się do kontaktu z instytucją narodową ds. 

zapewnienia jakości. 

Dane kontaktowe instytucji narodowych podano w AQAP 4107 SRD.1. 

 

 

 
 
 

 

 

2. Purpose 

 

1   This guidance document has been published to promote a consistent 

interpretation of the AQAP 2110 requirements. 

 

2   This guidance document is for all users of the NATO contractual 

AQAPs: Acquirers, Suppliers and Government Quality Assurance 

Representatives (GQAR). 

 

3   It should be noted that acquiring nations may use supplementary 

contractual requirements and issue supplementary guidance that reflects 

their national practice. Readers are encouraged to contact their National 

Quality Assurance Authority if further clarification is required.  

 

 

Contact details for National Authorities are contained in AQAP 4107 

SRD.1. 

 

 

 

 

 

 

 



 

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  

  AQAP 2110 SRD.1 
Wydanie B wersja 1 

 

 

Rozdział 2 – PRZEWODNIK DO STOSOWANIA  AQAP 2110 Wyd. D 
 

1. Wstęp 

 

1. Publikacja AQAP 2110 Wydanie D zawiera zmodyfikowane 

wymagania, które występowały już we wcześniejszych jej wersjach  

i wprowadza nowe. Część nowych wymagań odzwierciedla zmiany 

wprowadzone przez normę ISO 9001 z roku 2015; pozostałe wywodzą się 

z doświadczeń zamawiających i przedstawicieli rządowego zapewnienia 

jakości w zakresie umów w oparciu o poprzednią wersję publikacji AQAP 

2110. 

 

2. Tabela 1 (poniżej) zawiera wyjaśnienia dotyczące stosowania 

wymagań zawartych w AQAP 2110 wydanie D. Poniższe wyjaśnienia 

mają na celu promowanie jednolitej interpretacji i wdrażania wymagań 

publikacji AQAP 2110. 

 

3.  W celu zapewnienia pomocy zamawiającemu i/lub przedstawicielowi 

rządowego zapewnienia jakości, zostały opublikowane załączniki A, B i C 

do niniejszego SRD zawierające porównania wymagań dotyczących 

udokumentowanych informacji wymaganych przez AQAP 2110 

w odniesieniu odpowiednio do ISO 9001, ISO 10012 oraz ACMP 2100/ 

ISO 10007.  

Te załączniki są wspierane przez zawarty w załączniku D schemat ustaleń 

dotyczących rządowego zapewnienia jakości, który można wykorzystać 

w ramach przeprowadzanego po udzieleniu zamówienia spotkania 

dotyczącego rządowego zapewnienia jakości.  

 

Chapter 2 – GUIDANCE FOR THE USE OF AQAP-2110 Ed D 

 
1. Introduction 

 

1. AQAP 2110 Ed D contains a number of modified requirements that were 

contained in previous versions and introduces new requirements. Some 

of these new requirements are in response to changes introduced by the 

2015 version of ISO 9001; others are based on Acquirer and GQAR 

experience of contracting with the previous version of AQAP 2110. 

 

 

 

2. Table 1 (below) provides guidance on the requirements with AQAP 

2110 Edition D. This guidance is intended to promote a consistent 

interpretation and implementation of AQAP 2110 requirements.  

 

 

3. In order to provide assistance to the Acquirer and/or GQAR, annexes 

A, B and C to this SRD have been published to provide a comparison of 

the requirements requesting documented information for AQAP 2110 and 

the alignment with requirements in ISO 9001, ISO 10012 and ACMP 

2100/ISO 10007 respectively.  

 

These annexes are supported by a template for GQA arrangements at 

annex D which can be used for the Post contract award GQA meeting. 
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Tabela 1: Przewodnik dotyczący nowych / zaktualizowanych wymagań AQAP 2110 

Wymagania Wyjaśnienia 

1.1 Informacje ogólne  

 

Niniejsza publikacja zawiera wymagania NATO 

w zakresie jakości. System zarządzania jakością 

powinien być ustanowiony, udokumentowany, 

stosowany, utrzymywany, doskonalony  

i oceniany zgodnie z wymaganiami zawartymi  

w niniejszej publikacji. 

Ten punkt uznawany jest za niewymagający 

wyjaśnień.  

 

1.2 Cel  

Niniejsza publikacja zawiera wymagania, które  

stosowane w odpowiedni sposób, zwiększają 

poziom pewności w odniesieniu do zdolności 

dostawcy do dostarczenia wyrobu zgodnego  

z umową. 

Ten punkt uznawany jest za niewymagający 

wyjaśnień.  

 

1.3 Stosowalność  

1. Niniejsza publikacja jest przeznaczona przede 

wszystkim do stosowania w umowach 

dwustronnych lub wielostronnych.  

2. Niniejszą publikację, w razie powołania się na 

nią w umowie, należy stosować do wszystkich 

procesów dostawcy niezbędnych dla spełnienia 

wymagań zawartych w umowie.  

3. Publikacja może być również wykorzystana 

przez dostawcę lub potencjalnego dostawcę,  

w ramach działalności wewnętrznej, w zakresie  

systemu zarządzania jakością.  

4. Tam, gdzie wskazał zamawiający, można 

stosować inne odpowiednie wymagania  

w połączeniu z niniejszą publikacją w celu 

określenia wymagań do procesów systemu 

zarządzania.  

Ten punkt uznawany jest za niewymagający 

wyjaśnień.  

 

Table 1: Guidance to AQAP2110 for New / Revised Requirements 

Requirements Guidance 

1.1 General 

 

This publication contains the NATO requirements 

for Quality. A QMS shall be established, 

documented, applied, maintained, assessed and 

improved, and evaluated, in accordance with 

requirements contained in this publication. 

 

This paragraph is considered self-explanatory. 

1.2 Purpose 

This publication contains requirements, which, if 

applied appropriately, provide confidence in the 

Supplier’s capability to deliver products that 

conform to Acquirer contract requirements. 

 

This paragraph is considered self-explanatory. 

1.3 Applicability 

1. This publication is primarily intended for use in 

a contract between two or more parties. 

 

2. When referenced in a contract, this publication 

shall apply to all of the processes necessary for 

the Supplier to fulfil the contractual requirements. 

 

3. This publication may also be used internally by 

a Supplier or a potential Supplier to cover the 

Quality aspects of the Management System (MS). 

 

4. Where identified by the Acquirer other 

appropriate standards can be used in conjunction 

with this publication to identify MS process 

requirements.  

 

This paragraph is considered self-explanatory. 
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5. Jeżeli istnieją rozbieżności między 

wymaganiami umowy a niniejszą publikacją, 

rozstrzygające są zapisy umowy. 

 

2.1 Zgodność  

Zgodność z niniejszą publikacją oznacza 

spełnienie wymagań zawartych w rozdziałach 3, 

4 i 5. Należy przestrzegać wszystkich wymagań, 

chyba że w umowie z zamawiającym 

umieszczono inne postanowienia. 

Potwierdzenie zgodności z wymaganiami AQAP 

powinno być udokumentowane w ramach 

planowania jakości.  

 

2.2 Uwagi i wytyczne  

„Uwagi” w niniejszej publikacji nie stanowią 

wymagań umowy, są jedynie wskazówkami  

i doprecyzowują odpowiednie wymagania. 

Ten punkt uznawany jest za niewymagający 

wyjaśnień.  

 

3.1 Układ  

1. W niniejszej publikacji wymagania są 

zgrupowane w następujący sposób:  

a. Rozdział 4, Wymagania ogólne do systemu 

zarządzania jakością, ustanawia stosowalność 

wymagań normy ISO 9001:2015.  

b. Rozdział 5, Szczególne wymagania 

NATO dotyczące systemu zarządzania jakością, 

ustanawia wymagania NATO dla dostawcy. 

Ten punkt uznawany jest za niewymagający 

wyjaśnień.  

 

2. Zawsze gdy wymaganie normy ISO 9001  

odnosi się do „niniejszej normy międzynarodowej” 

powinno być to rozumiane jako odniesienie do 

„niniejszej publikacji”. 

Ten punkt uznawany jest za niewymagający 

wyjaśnień.  

 

3.2 Powołania 

3.2.1 Powołania normatywne  

1. ISO 9001:2015 Systemy zarządzania 

jakością - wymagania  

2. ISO 9000:2015 Systemy zarządzania 

jakością– podstawy i terminologia  

3. ACMP 2100 Wymagania Kontraktowe 

Zarządzania Konfiguracją  

Należy zauważyć, że ISO 10012 i 31000 zostały 

zaktualizowane. 

5. If inconsistencies exist between the contract 

requirements and this publication, the contract 

requirements shall prevail.  

 

2.1 Compliance 

Compliance with this publication is defined as the 

fulfilment of the requirements in chapters 3, 4 and 

5. All requirements are applicable unless 

agreement otherwise is documented as part of the 

contract with the Acquirer. 

Confirmation of compliance with the AQAP 

requirements should be documented as part of 

Quality Planning.  

 

5.2 Notes and Guidance 

In this publication 'Notes' are not contractual 

requirements; they are for guidance or clarifying 

the associated requirement. 

This paragraph is considered self-explanatory. 

3.1 Composition 

1. A requirement in this publication is composed 

as follows: 

a. Chapter 4, General QMS Requirements, 

establishes the applicability of the requirements 

of ISO 9001:2015. 

b. Chapter 5, NATO Specific QMS 

Requirements, establishes additional NATO 

specific requirements for the Supplier. 

This paragraph is considered self-explanatory. 

2. Whenever the ISO 9001 requirement refers to 

“this international standard” it shall be read as 

“this publication”. 

 

This paragraph is considered self-explanatory. 

3.2 References 

3.2.1 Normative References 

1. ISO 9001:2015 Quality Management Systems 

– Requirements 

2. ISO 9000:2015 Quality Management Systems 

– Fundamentals and Vocabulary 

3. ACMP 2100 Configuration Management 

Contractual Requirements 

 It is noted that ISO 10012 and 31000 have been 

updated. 
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4. ISO 10012:2003 Systemy zarządzania 

pomiarami – wymagania dotyczące procesów 

pomiarowych i wyposażenia pomiarowego  

5. ISO 31000:2009  Zarządzanie 

ryzykiem – zasady i wytyczne 

3.2.2 Powołania informacyjne  

1. AQAP 2000 Polityka NATO w zakresie 

zintegrowanego systemowego podejścia do 

jakości w cyklu życia  

2. AQAP 2009 Wytyczne NATO do 

stosowania AQAP serii 2000  

3. AQAP 2105 Wymagania NATO 

dotyczące planów jakości  

4. AQAP 2070 Proces NATO dotyczący 

wzajemnej realizacji Rządowego Zapewnienia 

Jakości  

5. ISO 10007:2003 Systemy zarządzania 

jakością – wytyczne dotyczące zarządzania 

konfiguracją  

6. ADMP Sojusznicze publikacje dotyczące 

zarządzania niezawodnością 

Należy zauważyć, że Wytyczne NATO AQAP 

2009 dotyczące korzystania z serii AQAP 2000 

zostały wycofane, a ISO 10007 zaktualizowano. 

3.3 Definicje  

Jeśli nie określono inaczej, należy stosować 

definicje zawarte w normie ISO 9000:2015. 

Obowiązują definicje podane w AQAP 2110. 

 

4.1 Stosowalność wymagań normy ISO 

9001:2015   

Dostawca powinien ustanowić, udokumentować, 

wdrożyć, oceniać i doskonalić skuteczny  

i ekonomiczny system zarządzania jakością  

w sposób zgodny z niniejszą publikacją 

zawierającą wymagania normy ISO 9001:2015, 

jako konieczny do spełnienia wymagań umowy. 

 Wymaganie  ustanawia zastosowanie normy ISO 

9001, jednak nie wymaga od dostawców 

posiadania certyfikowanego SZJ zgodnie z ISO 

9001. Kluczowym elementem tego punktu jest 

ostatnie zdanie „niezbędne do spełnienia 

wymagań umowy”, które określa kontekst SZJ  

w odniesieniu do wymagań AQAP i umowy. 

Podkreśla to znaczenie posiadania skutecznego  

i efektywnego SZJ, który wspiera zrealizowanie 

wymagań umowy przy jednoczesnym 

minimalizowaniu kosztów. AQAP wymaga, aby 

4. ISO 10012:2003 Measurement Management 

Systems – requirements for measurement 

processes and measuring equipment 

5. ISO 31000:2009 Risk Management – 

Principles and Guidelines 

3.2.2 Informative References 

1. AQAP 2000 NATO Policy on an Integrated 

Systems Approach to Quality Through the Life 

Cycle 

2. AQAP 2009 NATO Guidance on the use of 

the AQAP 2000 series 

3. AQAP 2105 NATO Requirements for 

Deliverable Quality Plans 

4. AQAP 2070 NATO Mutual Government 

Quality Assurance (GQA) Process 

 

5. ISO 10007:2003 Quality Management 

Systems – Guidelines for Configuration 

Management 

6. ADMP Allied Dependability Management 

Publications 

It is noted that AQAP 2009 NATO Guidance on 

the use of the AQAP 2000 series has been 

withdrawn and ISO 10007 has been updated.  

 3.3 Definitions 

Unless stated otherwise, ISO 9000:2015 

definitions shall apply. 

Definitions given in AQAP 2110 apply. 

4.1 Applicability of ISO 9001:2015 

REQUIREMENTS 

The Supplier shall establish, document, 

implement, assess and improve an effective and 

economical Quality Management System in 

accordance with this publication which includes  

the requirements of ISO 9001:2015 as necessary 

to satisfy the contract requirements. 

This establishes the applicability of ISO9001, 

however, it does not require Suppliers to have a 

certified QMS to ISO 9001. The key element of 

this paragraph is the final phrase ‘as necessary to 

satisfy contractual requirements’ which 

establishes the context of the QMS in relation to 

AQAP requirements and the contract. This 

reinforces the importance of having an effective 

and efficient QMS that supports the achievement 

of contractual requirements to minimise cost. The 

AQAP require that the QMS shall be established, 
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SZJ został ustanowiony, udokumentowany, był 

oceniany i doskonalony. 

SZJ powinien następnie zbiorczo umożliwić: 

a. „ustanowienie” oznaczające powstanie na 

stałe na czas trwania umowy; 

b. „dokumentowanie” oznaczające opisywanie 

elementów SZJ na piśmie z wystarczającą 

szczegółowością, aby było to zrozumiałe dla 

personelu kontrolującego i obsługującego. 

Dokument może być  

w formie papierowej lub przechowywany 

elektronicznie; 

c. „ocenę” oznaczającą, że system, niezbędny 

do spełnienia wymagań umowy jest 

regularnie poddawany audytowi  

w kontrolowany sposób; 

d. „doskonalenie” oznaczające, że zdobyte 

doświadczenia znajdują odzwierciedlenie  

w aktualizacjach systemu; 

e. „efektywność” systemu zapewniającą 

zaufanie do zdolności dostawcy do tego, że 

tylko akceptowalny wyrób jest dostarczany 

do zamawiającego w odpowiednim czasie. 

Obejmuje to planowanie, ustanowienie  

i wdrożenie działań i kontroli wymaganych 

do osiągnięcia tego celu na wszystkich 

etapach prac, od wstępnego projektu, przez 

produkcję i akceptację aż po świadczenie 

wymaganych usług po dostawie; 

AQAP rozpoznaje również, że większość funkcji 

zarządzania wpływa w pewien sposób na jakość  

i w pewnym stopniu, każda funkcja jest 

analizowana w celu zidentyfikowania czynników 

wpływających na jakość i zapewnienie, że 

czynniki te są kontrolowane. Docenienie 

documented, assessed and improved. 

The QMS then should collectively enable the 

following: 

a. To "establish" means to set up on a permanent 

basis for the duration of the Contract; 

b. To "document" means to describe the elements 

of the QMS in writing in sufficient detail that it is 

comprehensible to the personnel controlling and 

operating it. The document may be in hard copy 

or stored electronically; 

 

 

c. To “assess” means that the System, necessary 

to satisfy the contract requirements, is audited on 

a regular basis, in a controlled way; 

 

d. To “improve” means those experiences gained 

are reflected in updates of the System; 

 

e. An "effective" System provides confidence in 

the Supplier’s capability that only an acceptable 

product is delivered to the Acquirer in a timely 

manner. It includes the planning, establishment 

and implementation of the activities and controls 

required to achieve this end at all stages of the 

work from preliminary design through 

manufacture and acceptance to the provision of 

any required after-delivery services; 

 

The AQAP also recognises that most functions of 

management affect quality in some manner and 

to some degree, each function is analysed to 

identify the factors that affect quality and to 

ensure that these factors are controlled. An 

appreciation of the effectiveness of the 
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skuteczności wdrożenia systemu można uzyskać 

na wiele sposobów, takich jak:  

 wykazanie zaangażowania 

najwyższego kierownictwa; 

 samoocena skuteczności dostarczenia 

wyrobu i spełnienia wymagań umowy; 

 

 ciągłe doskonalenie; 

 informacje zwrotne (reklamacje) od 

użytkowników i zamawiających;  

 ocena wagi niezgodności wykrytych  

w obiekcie dostawcy; 

 

 Analiza trendów. 

 

„Ekonomiczny” system ma na celu nie tylko 

efektywne wykorzystanie zasobów, ale także 

minimalizację kosztów napraw, przeróbek, 

złomowania i awarii. Aby to osiągnąć, głównym 

celem systemu jest zapobieganie 

niezgodnościom, szczególnie na etapie 

projektowania i rozwoju. Koszt zapobiegania 

niezgodnościom jest zwykle znacznie niższy niż 

koszt awarii, przeróbek i działań korygujących.  

Nadmierne ilości wyrobów niezgodnych są 

objawem sytuacji, która wymyka się spod kontroli. 

Wyroby niezgodne mogą również stanowić ukryty 

czynnik w koszcie wyrobu dla zamawiającego. 

AQAP określają obiektywnie wymagania, które 

dostawca musi spełnić w zakresie kontroli jakości. 

Nie określają one dokładnych procedur ani 

metod, które dostawca ma stosować w tym celu. 

Stosowane procedury podlegają jednak ocenie 

przez przedstawiciela rządowego zapewnienia 

jakości i/lub zamawiającego. 

implementation of the System can be obtained in 

many ways, such as: 

 Demonstration of top management 

commitment; 

 Self-assessment of the effectiveness to 

deliver the product and contractual 

requirements; 

 Continual improvement; 

 User/Acquirer feedback customer 

complaints; 

 Evaluation of the severity of non-

conformities detected at the Supplier's 

facility; 

 Trend analysis. 

 

An "economical" System has as its goal, not only 

the effective use of resources but also, the 

minimising of repair, rework, scrap and failure 

costs. To achieve this, a prime objective of the 

System is the prevention of non-conformities, 

especially during the design and development 

stages. The cost of preventing non-conformities is 

normally much less than the cost of failures, 

rework and corrective action. 

Excessive amounts of non-conforming products 

are symptomatic of an out of control situation. 

Non-conforming products may also be a hidden 

factor in the cost of the product to the Acquirer. 

AQAPs stipulate, in objective terms, the 

requirements a Supplier shall meet to control 

quality. They do not stipulate the exact 

procedures or methods to be used by the Supplier 

for this purpose. The procedures employed, 

however, are subject to evaluation by the GQAR 

and/or Acquirer. 
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4.2 System Zarządzania Jakością i jego 

procesy  

Zamawiający i/lub przedstawiciel rządowego 

zapewnienia jakości zastrzegają sobie prawo do 

odrzucenia systemu zarządzania jakością 

dostawcy, który ma zastosowanie w umowie. 

Przedstawicielowi rządowego zapewnienia 

jakości i/lub zamawiającemu powinno się 

zapewnić łatwy dostęp do dokumentacji 

dotyczącej systemu dostawcy, zapisów z audytu 

wewnętrznego, samooceny oraz innych 

subiektywnych dowodów na to, że przedmiotowy 

system jest zgodny z niniejszą publikacją i jest 

skuteczny.  

W przypadkach, gdy zamawiający i/lub 

przedstawiciel rządowego zapewnienia jakości 

odrzuca system zarządzania jakością, dostawca 

powinien przygotować propozycje działań 

korygujących i korekt w uzgodnionym terminie  

a kary umowne stosuje się zgodnie z zapisami 

umowy 

Przedstawiciel rządowego zapewnienia jakości 

i/lub zamawiający powinni zweryfikować, czy 

zakres SZJ dostawcy jest odpowiedni dla umowy. 

Zakres SZJ dostawcy musi być przechowywany 

jako udokumentowana informacja i dostępny.  

Zamawiający i/lub przedstawiciel rządowego 

zapewnienia jakości muszą zwracać uwagę na 

zakres, ponieważ rejestruje on wszelkie 

wyłączenia wymagań normy ISO 9001:2015, 

które nie maję zastosowania w SZJ dostawcy. 

W przypadku gdy dostawca oferuje zewnętrzną 

certyfikację swojego SZJ zgodnie z normą ISO 

9001:2015 jako dowód zgodności należy 

zauważyć, że nie musi to koniecznie wykazywać 

zgodności z rozdziałem AQAP 2110. Zakres 

zapisany w certyfikacie należy sprawdzić, aby 

upewnić się, że odzwierciedla SZJ dostawcy, 

który ma zastosowanie do umowy. Należy 

zauważyć, że SZJ może być dostosowany  

w celu odzwierciedlenia procesów 

obowiązujących w systemie zarządzania 

dostawcy.  Zakres powinien określać wszelkie 

wyłączenia wymagań normy ISO 9001.  

 

Odrzucenie SZJ, jako niezdolnego do spełnienia 

wymagań umowy, powinno być rozważone przez 

zamawiającego i/lub przedstawiciela rządowego 

zapewnienia jakości tylko wtedy, gdy istnieją 

dowody systematycznych awarii i/lub znaczące 

problemy, które wyraźnie wpływają na zdolność 

dostawcy do spełnienia wymagań umowy. 

 

AQAP wymaga, aby SZJ był ustanowiony, 

udokumentowany, oceniany i doskonalony, 

zgodnie z pkt.  w 4.1, a zatem jest to najbardziej 

4.2 Quality Management System and its 

Processes 

The Acquirer and/or Government Quality 

Assurance Representative (GQAR) reserve the 

right to reject the Supplier’s Quality Management 

System as it applies to the contract. The 

Supplier's documented Scope of their System, 

records from internal audit, self-assessments and 

other objective evidence that this system is 

compliant with this Publication and is effective, 

shall be readily available to the GQAR and/or 

Acquirer. 

 

 

In instances where the Acquirer and/or GQAR 

rejects the Quality Management System, the 

Supplier shall make proposals for corrective 

actions and revisions within an agreed timescale 

and contractual penalties will be applied as 

defined in the contract 

 

The GQAR and/or Acquirer should check that the 

Scope of the supplier’s QMS is relevant to the 

contract. 

The Scope of the Supplier’s QMS must be held as 

documented information and be made available. 

Acquirers and/or GQAR must pay attention to the 

scope as this will record any ISO 9001:2015 

clauses that are not addressed by the supplier’s 

QMS. 

 

Where a Supplier offers 3rd party certification of 

their QMS to ISO 9001:2015 as evidence of 

compliance it should be noted that this will not 

necessarily demonstrate compliance with AQAP-

2110 Chapter. The scope recorded on the 

certificate should be checked to ensure it reflects 

the Supplier’s QMS which is being applied to the 

contract. It should be noted that the QMS may be 

tailored to reflect the processes in place within the 

Supplier’s management system. The scope 

should identify any exclusions to ISO 9001 

requirements. 

 

 

The rejection of the QMS, as it applies to the 

contract, should only be considered by the 

Acquirer and/or GQAR where there is evidence of 

systematic failures and/or significant issues that 

clearly impact the Supplier’s ability to meet the 

contractual requirement. 

 

 

The AQAP requires that the QMS shall be 

established, documented, assessed and 

improved as detailed in the guidance in 4.1 and 
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prawdopodobny obszar odrzucenia.  Jednak 

skuteczność SZJ należy również uznać za 

powiązaną z takimi elementami, jak liczba 

wymagań poważnych działań korygujących 

wynikających z audytów drugiej/trzeciej strony, 

poprawa zadowolenia klienta, dowody 

niezgodności wyrobów, które nie zostały wykryte 

przez końcową kontrolę dostawcy, osiągane cele 

jakościowe itp. Należy to zdefiniować jako 

naruszenie umowy. Państwa zamawiające 

musiałyby ustalić własne kary umowne.  W 

przypadku realizacji wzajemnego rządowego 

zapewnienia jakości, przedstawiciel rządowego 

zapewnienia jakości musiałby przekazać swoje 

zastrzeżenia delegującemu.   

 

4.3 Dostęp do dostawcy i dostawców 

zewnętrznych oraz wsparcie działań 

Przedstawiciela rządowego zapewnienia 

jakości 

Dostawca i/lub dostawca zewnętrzny powinien 

zapewnić przedstawicielowi rządowego 

zapewnienia jakości i/lub zamawiającemu: 

 

1. Prawo dostępu do obiektów, gdzie będą 

wykonywane czynności wynikające z zapisów 

umowy. 

2. Informacje dotyczące spełnienia wymagań 

zawartych w umowie. 

3. Nieograniczoną możliwość oceny zgodnośći 

dostawcy z niniejszą publikacją. 

4. Nieograniczoną możliwość oceny zgodności 

dostawcy zewnętrznego z niniejszą publikacją. 

Dostawca zostanie powiadomiony o planowanym 

przeprowadzeniu oceny przed jej rozpoczęciem. 

Wymaganie to ma na celu skupienie zasobów 

zapewnienia jakości dostawcy na obszarach 

ryzyka w całym łańcuchu dostaw i zapewnienie 

dostępności odpowiednich informacji dla 

przedstawiciela rządowego zapewnienia jakości 

i/lub zamawiającego, aby mogli rozważyć 

realizację rządowego zapewnienia jakości  

u dostawców zewnętrznych. Należy także 

rozważyć kwestie związane z wrażliwymi 

informacjami handlowymi. 

Wymagania podkreślają odpowiedzialność 

dostawcy za zapewnienie nieograniczonego 

dostępu i pomocy dla przedstawiciela rządowego 

zapewnienia jakości, tam gdzie wykonywane są 

prace związana z umową.  Odpowiedzialność za 

zgodność, dostarczanych zamawiającemu 

wyrobów z wymaganiami ponosi wyłącznie 

dostawca. 

 

therefore this is the most likely area of rejection. 

However, the effectiveness of the QMS should 

also be considered as related to elements such as 

a number of Major corrective action requests 

coming from second/third party audits, Customer 

satisfaction improvement, evidence of non-

conformances product escaping through the 

Supplier’s final inspection, Quality Objectives 

being met, etc. It should be defined as a breach 

of contract. Acquiring nations would have to 

determine their own contractual penalties. For 

mutual GQA tasks, GQAR would have to 

articulate their concerns to the delegator. This 

rejection is in relation to contract execution. 

 

 

4.3 Access to Supplier and External Providers 

and Support For GQA Activities 

 

 

The Supplier and/or External Providers shall 

provide the GQAR and/or Acquirer: 

 

 

1. The right of access to facilities where the 

contracted activities are being performed. 

 

2. Information pertaining to the fulfilment of 

requirements in the contract. 

3. Unrestricted opportunity to evaluate Supplier 

compliance with this Publication. 

4. Unrestricted opportunity to evaluate External 

Providers compliance with this Publication. The 

Supplier will be informed before the evaluation 

takes place. 

This requirement is intended to focus Supplier QA 

resource on risk areas through the supply chain 

and to ensure the availability of appropriate 

information for the GQAR and/or Acquirer so they 

can consider performing GQA at External 

Providers". Also consider adding the ability to 

redact commercially sensitive information. 

 

 

 

The requirements emphasise the Supplier’s 

responsibility to provide unrestricted access and 

assistance for the GQAR where part of the 

contracted work is being performed. The Supplier 

is solely responsible for the conformance to 

requirements, of products provided to the 

Acquirer. 
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5. Nieograniczoną możliwość weryfikacji 

zgodności wyrobów z wymaganiami zawartymi  

w umowie. 

6. Pomoc niezbędną do oceny, weryfikacji, 

walidacji, badania, kontroli lub zwolnienia wyrobu 

podczas realizacji  rządowego zapewnienia 

jakości w odniesieniu do wymagań umowy. 

7. Odpowiednio wyposażone pomieszczenie 

do pracy i inne udogodnienia niezbędne do 

realizacji rządowego zapewnienia jakości. 

8. Niezbędny sprzęt do uzasadnionego 

wykorzystania w celu przeprowadzenia 

rządowego zapewnienia jakości. 

9. W razie potrzeby,personel do obsługi 

sprzętu wymienionego w pkt. 8.  

 

10. Dostęp do urządzeń wykorzystywanych do 

informowania i łączności. 

11. Dokumentację dostawcy niezbędną do 

stwierdzenia zgodności wyrobu ze specyfikacją. 

12. Dostęp do wymaganych dokumentów, 

włączając dokumenty przechowywane na 

nośnikach elektronicznych. 

Dostawca powinien zapewnić, aby przedstawiciel 

rządowego zapewnienia jakości i/lub 

zamawiający otrzymali odpowiednią przestrzeń 

biurową do celów administracyjnych oraz 

odpowiednią przestrzeń roboczą, z dostępem do 

zasobów umożliwiających kontrolę i testy, jeżeli 

jest to wymagane do celów weryfikacji.  

Udogodnienia i pomoc obejmują  

w szczególności: 

- Dostęp przedstawiciela rządowego zapewnienia 

jakości i/lub zamawiającego do tych obszarów, 

w których i w czasie gdy trwają prace związane 

z umową;   

- Wsparcie oo wooo dokumentowaniu, audycie   

i zwolnieniu sprzętu wojskowego i usług,  

w stosownych przypadkach;  

- Informacje niezbędne do prawidłowego 

przeprowadzenia procesu rządowego 

zapewnienia jakości. 

Oczekuje się, że niezbędne dokumenty zostaną 

przedłożone w zgodzie z porozumieniami 

dotyczącymi dokumentów niejawnych  

i z obowiązującymi zasadami krajowymi. 

5.1 Przywództwo 

5.1.1 Role, odpowiedzialność i uprawnienia  

w organizacji [5.3] 

1. Najwyższe kierownictwo powinno wyznaczyć 

przedstawiciela kierownictwa do spraw 

rządowego zapewnienia jakości, który 

niezależnie od innych obowiązków posiada 

niezbędne uprawnienia organizacyjne  

i swobodę rozwiązywania kwestii dotyczących 

jakości. Przedstawiciel kierownictwa powinien 

podlegać bezpośrednio najwyższemu 

kierownictwu. 

Przedstawiciel rządowego zapewnienia jakości 

/zamawiający będzie miał jeden punkt 

kontaktowy dla rządowego zapewnienia jakości 

w kontekście umowy. 

5. Unrestricted opportunity to conduct 

verification of product conformity with the contract 

requirements. 

6. Required assistance for evaluation, 

verification, validation, testing, inspection or 

release of the product for the accomplishment of 

GQA to contract requirements. 

7. Accommodation and facilities for performing 

GQA. 

 

8. The necessary equipment available for 

reasonable use for performing GQA. 

 

9. Supplier and/or External Providers 

personnel for operation of such equipment as 

required. 

10. Access to information and communication 

facilities. 

11. The necessary Supplier documentation to 

confirm product conformance to specification. 

12. Copies of necessary documents, including 

those on electronic media. 

The Supplier should ensure that the GQAR and/or 

Acquirer is provided with suitable office space for 

administrative purposes and with adequate 

workspace, with availability of inspection and test 

resources, when required for verification 

purposes. 

Facilities and assistance include, but are not 

limited to: 

 

- Access by the GQAR and/or Acquirer to those 

areas where, and at the time when, the contract 

work is in progress; 

 

- Assistance in the documentation, audit and 

release of materiel and services where 

appropriate; 

- Information necessary for the proper conduct of 

Government Quality Assurance. 

 

It is expected that necessary documents are 

submitted in accordance with agreements around 

restricted documents and national practices. 

 

5.1 Leadership 

5.1.1 Organizational roles, responsibilities 

and authorities [5.3] 

1. Top management shall appoint a management 

representative for GQA issues from the 

organization's management who, irrespective of 

other responsibilities shall have the necessary 

organisational authority and freedom to resolve 

matters pertaining to quality. The management 

representative shall report directly to top 

management. 

 

The GQAR/Acquirer will have a single point of 

contact for GQA in the context of the contract. 
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2. Zakres obowiązków i uprawnienia 

przedstawiciela kierownictwa powinny umożliwiać 

mu: 

- zapewnienie, że niezbędne procesy systemu 

zarządzania jakością są ustanowione, wdrożone 

oraz utrzymywane; 

- kontakt z przedstawicielem rządowego 

zapewnienia jakości i/lub zamawiającym  

w kwestiach jakości. 

Dostawca powinien zdefiniować działania  

i decyzje, za które ma być odpowiedzialny 

przedstawiciel kierownictwa, określić niezbędne 

kompetencje, zidentyfikować osobę posiadającą   

niezbędne umiejętności i zapewnić 

przedstawicielowi kierownictwa odpowiednie 

uprawnienia. 

3. Przedstawiciel kierownictwa powinien posiadać 

odpowiednie kompetencje w zakresie 

zarządzania jakością. 

Uzasadnione jest potwierdzenie, że 

przedstawiciel kierownictwa posiada odpowiednie 

kwalifikacje i doświadczenie w zakresie 

zarządzania jakością.  

 Utrzymywanie wiedzy przedstawiciela 

kierownictwa w zakresie zarządzania jakością na 

aktualnym poziomie powinno mieć miejsce  

poprzez szkolenia i rozwój zawodowy. 

5.2 Planowanie  

5.2.1 Zarządzanie ryzykiem [6.1] 

Plan zarządzania ryzykiem  

1. Dostawca i dostawca zewnętrzny powinien 

dostarczyć obiektywne dowody na to, że ryzyka, 

w tym ryzyka ze strony dostawcy zewnętrznego, 

uwzględniono w trakcie planowania.Działania te 

obejmują identyfikację ryzyka, analizę ryzyka, 

środki ograniczające ryzyko, choć lista ta nie jest 

wyczerpująca. Planowanie należy zacząć od 

identyfikacji ryzyka na etapie przeglądu umowy  

i uaktualniać w określonych ramach czasowych. 

Ustrukturyzowane podejście do zarządzania 

ryzykiem zapewnia stosowanie podejścia 

opartego na ryzyku przez cały okres 

obowiązywania umowy i zachęca wszystkie 

strony do  wspólnego zrozumienia ryzyka. 

 

Uwzględnienie ryzyka zewnętrznego dostawcy 

zachęca organizacje do zrozumienia, że muszą 

być świadome zewnętrznych wpływów  

i zaangażować się w swój łańcuch dostaw. 

Informacje / plany dotyczące ryzyka mogą być 

zawarte w innym dokumencie, ale obszary ryzyka 

muszą być odpowiednie dla umowy i powinny 

istnieć dowody na to, że są one czynnie 

przeglądane oraz, w stosownych przypadkach, 

działania związane z jego minimalizowaniem są 

realizowane i są skuteczne. 

2. The management representative shall have 

responsibility and authority that includes ensuring 

that processes needed for the quality 

management system are established, 

implemented and maintained and shall include 

liaison with the GQAR and/or Acquirer on matters 

related to quality. 

 

 

The Supplier should have defined the actions and 

decisions for which the management 

representative is to be responsible, define the 

competency needed, identify a person with the 

necessary abilities and ensure the management 

representative has the necessary authority. 

3. The management representative shall have the 

appropriate competence related to Quality 

Management. 

It is reasonable to confirm that the management 

representative is suitably qualified and 

experienced regarding Quality Management. 

 

The currency of the management representative’s 

Quality Management knowledge should be 

maintained through training and professional 

development. 

5.2 Planning  

5.2.1 Risk management [6.1] 

Risk management plan 

1. The Supplier and External Provider shall 

provide objective evidence that risks, including 

External Provider risks, are considered during 

planning; including but not limited to Risk 

Identification, Risk Analysis, Risk Control and 

Risk Mitigation. The planning shall start with risk 

identification during contract review and be 

updated thereafter in a timely manner. 

A structured approach to risk management 

ensures that risk based thinking is applied 

throughout the duration of the contract and 

encourages all parties to have a common 

understanding of risk. 

 

The inclusion of an External Provider’s risk 

encourages organisations to recognise that they 

have to be aware of external influences and 

engage with their supply chain. 

The risk information/plan can be included in 

another document but the risks must be relevant 

to the contract and there should be evidence that 

they are being actively reviewed and, where 

appropriate, mitigation actions are being pursued 

and are effective. 
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Powinny istnieć dowody, że kierownicy wyższego 

szczebla wykorzystują informacje o ryzyku  

w ramach procesu decyzyjnego i podczas 

przeglądu SZJ. 

 

Powinny również istnieć dowody, że dostawca  

i zamawiający dzielą się informacjami na temat 

ryzyka. 

 

AQAP 2110 dostosowuje to wymaganie do ISO 

9001, paragraf 6.1, który wymaga od organizacji 

uwzględnienia ryzyka i szans przy planowaniu 

SZJ. AQAP 2110, pkt 4.1, wymaga SZJ, który 

obejmuje ryzyko i szanse do rozważenia  

w kontekście umowy. Dlatego podczas 

planowania należy wziąć pod uwagę ryzyko na 

poziomie systemu oraz ryzyko techniczne / 

specyficzne dla umowy. 

2. Jeśli w umowie nie określono inaczej, strategia 

zarządzania ryzykiem powinna być zgodna  

z wytycznymi ISO 31000:2009. Plan zarządzania 

ryzykiem należy udostępnić przedstawicielowi 

rządowego zapewnienia jakości i/lub 

zamawiającemu. 

Ten punkt uznawany jest za niewymagający 

wyjaśnień. 

3. Zamawiający i/lub  przedstawiciel rządowego 

zapewnienia jakości zastrzegają sobie prawo do 

odrzucenia planów zarządzania ryzykiem oraz ich 

poprawionych wersji. 

Ten punkt uznawany jest za niewymagający 

wyjaśnień.  

 

 

5.3 Wsparcie  

5.3.1 Infrastruktura [7.1.3] 

Segregacja – infrastruktura 

Infrastruktura powinna obejmować  miejsce do 

oddzielenia wyrobów niezgodnych (patrz punkt 

5.4.12 niniejszej publikacji). 

Tam, gdzie to możliwe, powinno być wydzielone 

miejsce dla części niezgodnych, a poziom kontroli 

/ dostępu do tego miejsca powinien być 

odpowiedni dla rodzaju wyrobu. Pomoże to 

zapobiec niezamierzonemu użyciu niezgodnego 

wyrobu. 

There should be evidence that senior managers 

use risk information as part of their decision 

making process and during their QMS review. 

 

 

There should also be evidence that the Supplier 

and Acquirer are sharing risk information. 

 

 

AQAP 2110 aligns this requirement with ISO 9001 

para 6.1 which requires organisations to consider 

risk and opportunity when planning for the QMS. 

AQAP 2110 para 4.1 requires the QMS which 

includes risk and opportunity to be considered in 

the context of the contract. Therefore, system 

level risk and technical / contract specific risk 

should be considered during planning. 

 

2. Unless otherwise stated in the contract, the 

Risk Management applied shall meet the 

principles and guidelines of ISO 31000:2009. The 

Risk Management Plan shall be made available 

to the GQAR and/or Acquirer. 

 

This paragraph is considered self-explanatory. 

3. The Acquirer and/or GQAR reserve the right to 

reject Risk Plans and their revisions. 

 

 

This paragraph is considered self-explanatory. 

 

 

 

5.3 Support  

5.3.1 Infrastructure [7.1.3] 

Segregation – infrastructure 

The infrastructure shall include traceability] (see 

paragraph 5.4.12 of this publication). 

Wherever possible there should be an area set 

aside for nonconforming parts and the level of 

control/access for this area should be appropriate 

for the type of product. This will help prevent the 

unintentional use of nonconforming product. 
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Zdarzają się sytuacje, w których części niezgodne 

nie mogą być oddzielane lub nie jest to opłacalne 

(np. duże zespoły lub tymczasowe miejsca 

pracy). W takich sytuacjach pozytywną kontrolę  

i identyfikację sprzętu należy potwierdzić zarówno 

w systemach zarządzania zapasami, jak i poprzez 

fizyczną identyfikację lub „fizyczne 

zabezpieczenie”. 

5.3.2 Zasoby do monitorowania i pomiarów 

[7.1.5] 

1. System pomiarów i wzorcowania stosowany  

do umowy powinien być zgodny z wymaganiami 

normy ISO 10012:2003.  

 

ISO 10012 określa wymagania dla systemu 

monitorowania, pomiaru i uznaje normę ISO / IEC 

17025:2017, Ogólne wymagania dotyczące 

kompetencji laboratoriów badawczych  

i wzorcujących.   Oczekuje się, że poprzez system 

zarządzania pomiarami dostawca ustanowi: 

 

1. identyfikację w SZJ wszystkich 

udokumentowanych informacji dotyczących 

systemu zarządzania pomiarami oraz tego, w jaki 

sposób system zarządzania zapewnia spełnienie 

wymagań metrologicznych?  

2. że wszystkie udokumentowane informacje 

dotyczące funkcji metrologicznej (funkcja  

z odpowiedzialnością administracyjną  

i techniczną), w tym kto wykonuje to zarządzanie, 

zostały zachowane? 

3. Procesy pomiarowe, które zostały 

zdefiniowane, są wykonywane, utrzymywane  

i zarządzane. Dokumentacja wynikowa powinna 

zapewniać, że uwzględniono informacje 

dotyczące wcześniej zidentyfikowanych 

procesów pomiarowych – w tym próbki 

udokumentowanych informacji o procesach 

pomiarowych oraz informacje o tym, gdzie i jak te 

dane są przechowywane? 

 

There will be situations where nonconforming 

parts cannot be segregated or where it would not 

be cost effective to do so (e.g. major assemblies 

or temporary work locations). In these situations, 

positive materiel control and identification should 

be confirmed both in stock management systems 

and through physical identification or ‘locking’. 

 

5.3.2 Monitoring and measuring resources 

[7.1.5] 

1. The measurement and calibration system 

applied to the contract shall meet the requirement 

of ISO 10012:2003. 

ISO 10012 provides the requirements for the 

monitoring, measurement system and 

acknowledges the ISO/IEC 17025:2017, General 

requirements for the competence of testing and 

calibration laboratories. Through a Measurement 

Management System, the Supplier is expected to 

establish: 

1. Identification within the QMS all documented 

information regarding the Measurement 

Management System, and how the management 

system ensures that Metrological Requirements 

are met? 

2. That all documented information regarding the 

Metrological Function (function with 

administrative and technical responsibility) 

including who performs this management has 

been maintained? 

3. Measurement Processes that are defined, 

performed, maintained and managed. The 

resulting documentation shall ensure that 

information related to the previously identified 

Measurement Processes is addressed – including 

samples of Documented Information of 

Measurement Processes and information 

regarding where and how this data is retained? 
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4. Opis procesu potwierdzania metrologicznego – 

w tym przykłady udokumentowanych informacji  

o procesie potwierdzania metrologicznego, w tym 

miejsce i sposób utrzymywania tych danych? 

 

5.  Jak ilość wpływa na projektowanie pomiaru,  

w jaki sposób zidentyfikowano proces pomiaru? 

 

6.  Jak szacuje się niepewność procesu 

pomiarowego? 

7.   Opisując w procedurze określanie i ponowne 

określanie odpowiednich częstotliwości dla 

potwierdzenia metrologicznego (okresowość 

kalibracji/wzorcowania).  

8. Jak zapewnić możliwość pomiaru wyrobu,  

w tym niepewność obliczeń pomiarowych, 

środowisko, w którym odbywa się pomiar, 

używane urządzenie pomiarowe oraz 

niezawodność pomiaru, na którą wpływ ma 

środowisko i operator? 

 

9. Ewidencjonowanie udokumentowanych 

informacji oraz identyfikowalność zgodnie ze 

standardem krajowym.  

 

Wytyczne w ISO 10012 umożliwiają dostawcy 

zrozumienie systemu zarządzania pomiarami, 

jako niezbędnego do zapewnienia, że wyrób lub 

usługa spełnia wymagania projektowe. Podczas 

ponownej oceny wyników umowy dostawca 

będzie musiał wziąć pod uwagę środowisko, 

niepewność pomiaru, klasę dokładności 

(tolerancję) oraz poziom szkolenia lub 

automatyzacji wymagany do pomiaru wymiaru. 

 

4. A description of the Metrological Confirmation 

Process – including examples of Documented 

Information of the Metrological Confirmation 

process, including where and how this data is 

maintained? 

5. How quantities are influenced in the measuring 

design how the measurement process has been 

identified? 

6. How Measurement Process uncertainty is 

estimated? 

7. By describing in the procedure for the 

determination, and redetermination, of the 

suitable intervals for Metrological Confirmation 

(calibration periodicity). 

8. How to ensure that the product can be 

measured including the uncertainty of 

measurement calculations, the environment in 

which the measurement takes place, the 

measuring device used and the reliability of 

measurement impacted by the environment and 

the operator? 

9. The Documented Information records kept and 

the traceability to the national standard. 

 

 

The guidance in ISO 10012 enables the Supplier 

to understand the Measurement Management 

System that needs to be in place to ensure the 

product or service meets the design 

requirements. The Supplier when re-evaluating 

the contract outputs will have to take into account 

the environment, the uncertainty of measurement, 

the degree of measurement (tolerance) and the 

level of training or automation required to 

measure the dimension. 
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2. Jeżeli przyrząd pomiarowy nie spełni warunków 

wzorcowania, dostawca powinien poinformować 

przedstawiciela rządowego zapewnienia jakości 

i/lub zamawiającego o wpływie defektu na wyniki 

poprzednich pomiarów w odniesieniu do 

dostarczanych już wyrobów lub wyników 

weryfikacji, walidacji i akceptacji. Przedstawiciel 

rządowego zapewnienia jakości i/lub 

zamawiający może żądać ponownego wykonania 

pomiarów przy użyciu urządzeń spełniających 

warunki wzorcowania. 

Oczekuje się, że dostawca będzie w stanie 

wykazać identyfikowalność w przypadku 

niepowodzenia kalibracji/wzorcowania. Aby 

uzyskać dodatkowe informacje, należy zapoznać 

się z ISO 10012 – 8.3 Nadzorowanie 

niezgodności. 

5.3.3 Kompetencje [7.2] 

Dostawca powinien ustanowić i utrzymywać 

proces identyfikacji potrzeb szkoleniowych  

i osiągania kompetencji całego personelu 

wykonującego czynności mające wpływ na jakość 

wyrobu. 

Ten punkt uznawany jest za niewymagający 

wyjaśnień.  

 

5.3.4 Świadomość [7.3] 

Osoby zaangażowane w realizację umowy, 

włączając dostawców zewnętrznych, powinny 

dysponować wiedzą z zakresu szczegółowych 

ustaleń zawartych w planie jakości, mających 

zastosowanie do ich działalności/obszaru 

odpowiedzialności. 

Wymaganie to obejmuje osoby wykonujące 

prace, które nie są pod kontrolą organizacji, np. 

poddostawców.  Wszystkie osoby wykonujące 

prace pod kontrolą dostawcy powinny znać 

ustalenia dotyczące jakości.  Przykłady obejmują 

znajomość polityki jakości, odpowiednich celów 

jakości, ich wkładu w skuteczność SZJ, korzyści 

wynikające z doskonalenia wykonania oraz 

konsekwencje niezgodności z wymaganiami SZJ.  

Nie ogranicza się to wyłącznie do dostawcy, ale 

co ważne, rozciąga się na dostawcę 

zewnętrznego.   

5.3.5 Udokumentowane informacje [7.5] 

Dostawca powinien zapewnić przedstawicielowi 

rządowego zapewnienia jakości i/lub 

zamawiającemu niezbędny dostęp do 

udokumentowanych informacji dotyczących 

umowy, w formie uzgodnionej z przedstawicielem 

Wyłącznie dostawca jest odpowiedzialny za 

zapewnienie spełnienia wszystkich wymagań,  

w tym wymagań i oczekiwań dotyczących jakości. 

Oczekuje się, że dostawca zidentyfikuje te 

wymagania i przygotuje informacje o tym, jak 

zostaną one potwierdzone. Jeżeli nie można 

2. When an item of measuring equipment fails 

calibration the Supplier shall advise the GQAR 

and/or Acquirer of the impact of the failure on 

previous measuring results where this affects 

delivered products or verification, validation and 

acceptance results. The GQAR and/or Acquirer 

may request that measurements taken shall be 

repeated with calibrated equipment. 

 

 

 

The Supplier is expected to be able to 

demonstrate traceability in the event of failure of 

calibration. For additional information consult ISO 

10012 - 8.3 Control of nonconformities. 

5.3.3 Competence [7.2] 

The Supplier shall establish and maintain a 

process for identifying training needs and 

achieving competence of all personnel performing 

activities affecting product quality. 

 

This paragraph is considered self-explanatory. 

5.3.4 Awareness [7.3] 

Persons involved with the contract, including 

External Providers, shall be aware of the specific 

arrangements contained in the quality plan that 

are applicable to their activities / area of 

responsibility. 

This requirement includes people doing work that 

are not under the control of the organisation i.e. 

sub-contractors. All persons doing work under the 

Supplier’s control should be aware of the 

arrangements for quality. Examples include an 

awareness of the quality policy, relevant quality 

objectives, their contribution to the effectiveness 

of the QMS, the benefits of improvement in 

performance and the implications of not 

conforming with the QMS requirements. This is 

not restricted to the Supplier alone but importantly 

extends to the External Provider. 

5.3.5 Documented information [7.5] 

The Supplier shall provide the GQAR and/or the 

Acquirer with the necessary access to the 

documented information pertinent to the contract, 

in a format agreed with the GQAR and/or 

Acquirer. 

The Supplier is unilaterally responsible for 

ensuring that all requirements, including 

requirements and expectations relating to quality 

are met. The Supplier is expected to identify those 

requirements and prepare information on how 

they will be confirmed. If product characteristics 
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rządowego zapewnienia jakości i/lub 

zamawiającym. 

 

potwierdzić charakterystyki wyrobu podczas 

końcowej kontroli, czynności kontrolne i testowe 

należy wykonać podczas jego wytwarzania.  

Konieczne jest również rozważenie kontroli  

i testów przeprowadzonych przez zewnętrznych 

dostawców. 

Zgodność wyrobu z wymaganiami umowy 

powinien udokumentować dostawca. Taka 

dokumentacja może opierać się na własnych 

kontrolach lub nadzorowaniu kontroli i testów 

przeprowadzanych przez zewnętrznych 

dostawców. Wszystkie udokumentowane 

informacje należy zachować i udostępnić 

przedstawicielowi rządowego zapewnienia 

jakości i/lub zamawiającemu. 

Wymagania dotyczące jakości: Zamawiający 

oczekuje, że dostawca będzie w stanie 

przeprowadzić wystarczającą kontrolę jakości 

niezbędną do przygotowania łatwo dostępnej 

dokumentacji, która wykaże zgodność każdego 

dostarczanego wyrobu. Oczekiwania te często 

nie są wyrażane bezpośrednio ani na piśmie, ale 

są oczekiwane i mimo to wymagane. 

 

5.4 Działania operacyjne  

5.4.1 Planowanie i nadzór nad działaniami 

operacyjnymi [8.1] 

1. Dostawca powinien określić udokumentowane 

informacje, w tym kryteria akceptacji oraz 

informacje o konfiguracji, które będą 

wykorzystane jako obiektywne dowody zgodności 

wyrobu z wymaganiami. Przedmiotowe 

informacje powinny być możliwe do 

zaakceptowania przez zamawiającego i/lub 

przedstawiciela rządowego zapewnienia jakości. 

Dostawca powinien ustanowić cele dotyczące 

wyrobu oraz zdolności służące osiągnięciu tych 

celów.  Dostawca powinien być w stanie 

przedstawić zamawiającemu i/lub 

przedstawicielowi rządowego zapewnienia 

jakości dowody potwierdzające, że wyroby 

spełniają wymagania umowy. Obejmują one 

sposób, w jaki dostawca zaplanował, wdrożył  

i kontrolował procesy niezbędne do spełnienia 

wymagań dotyczących dostarczenia wyrobu.  

cannot be confirmed at final inspection, inspection 

and test activities should be performed during the 

product realisation. 

It is also necessary to consider inspection and 

testing carried out by External Providers. 

 

The compliance of the product with the 

requirements of the contract is to be documented 

by the Supplier. Such documentation could be 

based on their own controls or by supervising the 

inspections and tests carried out by External 

Providers. All documented information is 

expected to be retained and available to the 

GQAR and/or Acquirer. 

 

Requirements relating to quality: The Acquirer 

expects the Supplier to be able to perform 

sufficient quality controls necessary to produce 

readily available documentation that shows 

conformance of each and every item to be 

delivered. This expectation is often not expressed 

directly or in writing but is expected and is 

required nonetheless. 

 

5.4 Operation  

5.4.1 Operational planning and control [8.1] 

 

1. The Supplier shall identify the documented 

information, including acceptance criteria and 

configuration information that will be used as 

objective evidence of product conformance with 

requirements. This information shall be 

acceptable to the Acquirer and/or GQAR and 

made available prior to acceptance of the product. 

The Supplier should establish product goals and 

the ability to reach these goals. The Supplier 

should be able to provide evidence to the Acquirer 

and/or GQAR how the Supplier will ensure that 

the deliverables meet the contractual 

requirements. This will include how the Supplier 

has planned, implemented and controlled the 

processes needed to meet the requirements for 

the provision of the product. The Supplier should 

also identify the criteria for processes and product 
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Należy je udostępnić przed rozpoczęciem 

procedury odbioru wyrobów. 

Dostawca powinien również określić kryteria 

dotyczące akceptacji procesów i wyrobu. 

2. Dostawca powinien utrzymywać i zachować 

udokumentowane informacje zatwierdzania 

produktu i zatwierdzania procesu produkcji. 

Powyższe wymagania obowiązują również 

dostawców zewnętrznych. 

Dostawca będzie również w stanie wykazać,  

w jaki sposób uwzględnione zostaną działania 

związane z niezawodnością, zarządzaniem 

konfiguracją, a także działaniami kontrolnymi  

i weryfikacyjnymi.  Niektóre dowody dostarczone 

przez dostawcę mogą pochodzić od 

zewnętrznych dostawców, np. specjalistyczne 

procesy lub oprogramowanie. 

5.4.1.1 Plan jakości 

1. Dostawca powinien przedłożyć możliwy do 

zaakceptowania plan jakości, który odnosi się do 

wymagań zawartych w umowie przedstawicielowi 

rządowego zapewnienia jakości, i/lub 

zamawiającemu we wzajemnie uzgodnionym 

terminie, lecz przed rozpoczęciem prac. Może to 

mieć miejsce podczas spotkania inicjującego 

projekt lub umowę. Powyższe można również 

zrealizować zgodnie z innymi zapisami umowy 

lub zamówienia. Plan jakości powinien być 

odrębnym dokumentem lub częścią innego 

dokumentu związanego z umową. 

Plan jakości należy opracować w połączeniu  

z innymi planami związanymi z projektem, np. 

jako podzbiór planu zarządzania projektem. Tam, 

gdzie funkcje i procesy są jasno określone w SZJ 

dostawcy, zalecane jest zastosowanie 

odnośników. 

2. Plan jakości powinien: 

a. Opisywać i dokumentować związane z daną 

umową, szczególne wymagania odnoszące się  

do systemu zarządzania jakością niezbędne do 

spełnienia warunków umowy (odpowiednie 

stosowanie odniesień do systemu zarządzania 

jakością w „całym przedsiębiorstwie”); 

b. Opisywać i dokumentować planowaną 

produkcję wyrobu z uwzględnieniem wymagań 

jakościowych dotyczących wyrobu, wymaganych 

czynności związanych z kontrolą (weryfikacja, 

walidacja, monitorowanie, sprawdzanie, badania) 

AQAP 2110 (pkt 4.1) ustanawia zastosowanie 

wymagań ISO 9001:  

Kluczowym elementem tego akapitu jest ostatnie 

zdanie „niezbędne do spełnienia wymagań 

umowy”. Ustanawia to kontekst SZJ  

w odniesieniu do wymagań AQAP. 

ISO 9001: 2015 nakłada wymaganie wdrożenia  

i utrzymania SZJ (4.4.1), a następnie 

„niezbędnego zakresu” utrzymania 

udokumentowanych informacji (4.4.2). ISO 

9001:2015 nakłada wymaganie w pkt. 5.1.2 aby 

uwzględnić wymagania klienta. Zakłada to, że 

acceptance. 

 

2. The supplier shall maintain and retain 

documented information for product approval and 

production process approval. These approvals 

shall also be applied to External Providers. 

The Supplier will also be able to demonstrate how 

reliability, configuration management as well as 

control and assurance activities will be 

addressed. Some of the evidence provided by the 

Supplier could be sourced from External 

Providers, i.e. specialist processes or software. 

 

 

5.4.1.1 Quality Plan 

1. The Supplier shall submit an acceptable Quality 

Plan (QP) which addresses the contractual 

requirements to the GQAR and/or the Acquirer in 

a mutually agreed timescale but prior to the start 

of work which can be defined as a project or 

contract initiation meeting or as otherwise stated 

in the contract or purchase order. The QP shall be 

a clearly identified discrete document or part of 

another document that is prepared under the 

contract. 

 

 

The Quality Plan should be developed in 

conjunction with other project-related planning, 

e.g. as a sub-set of the Project Management Plan. 

Where functions and processes are clearly 

defined in the Supplier’s QMS, a cross-reference 

is recommended. 

 

2. The QP shall: 

a. Describe and document the quality 

management system requirements "contract-

specific" necessary to satisfy the contract 

requirements (making reference, where 

applicable, to the "company-wide" quality 

management system); 

b. Describe and document the planning of the 

product realisation in terms of quality 

requirements for the product, needed resources, 

required control activities (verification, validation, 

monitoring, inspection, testing), and acceptance 

AQAP 2110 (para 4.1) establishes the 

applicability of ISO 9001 requirements: 

The key element of this paragraph is the final 

phrase ‘as necessary to satisfy contractual 

requirements.’ This establishes the context of the 

QMS in relation to AQAP requirements. 

ISO 9001: 2015 imposes a requirement to 

implement and maintain a QMS (4.4.1) and then 

to ‘the extent necessary’ maintain documented 

information (4.4.2). ISO 9001:2015 imposes a 

requirement at 5.1.2 for customer requirements to 

be considered. This establishes that the Supplier 
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i kryteria akceptacji. Powinno to obejmować 

konkretne uzgodnienia i wymagania w zakresie 

łączności w miejscu prowadzenia prac 

w placówkach zlokalizowanych poza siedzibą 

dostawcy 

c. Dokumentować i utrzymywać 

identyfikowalność wymagań rozpoczynając od 

etapu planowania, włączając w to schemat 

zgodności wymagań i rozwiązań, uzasadniający 

spełnienie wszystkich wymagań zawartych  

w umowie (w stosownych przypadkach podać 

odniesienie). 

dostawca jest zobowiązany do utrzymywania  

i wdrażania SZJ, który jest związany z umową  

i odzwierciedla wymagania klienta. To do 

dostawców należy określenie sposobu realizacji – 

jeśli większość pracy jest związana  

z obronnością, może być tak, że cały SZJ jest 

nastawiony na AQAP 2110, w którym to 

przypadku planowanie jakości musiałoby 

dotyczyć tylko szczególnych aspektów umowy. 

Jeśli jednak ich SZJ nie jest przystosowany do 

pracy w obszarze obronności, wówczas ich 

planowanie jakości musiałoby odzwierciedlać 

wymagania klienta, w tym AQAP 2110. 

Ponieważ ISO 9001:2015 nakłada wymagania 

dotyczące SZJ, który ma odzwierciedlać 

wymagania klienta, właściwym jest, aby 

zamawiający miał świadomość, że uzyskanie 

planu jakości nie wymaga poniesienia przez niego 

dodatkowych kosztów. Chociaż format tego 

„planu jakości” nie został zdefiniowany, forma 

jego akceptacji podlega uzgodnieniu  

z zamawiającym/przedstawicielem rządowego 

zapewnienia jakości. Jeśli zamawiający wymaga 

szczególnego zapewnienia w zakresie 

planowania jakości, powinien rozważyć 

skorzystanie z AQAP 2105. 

Dostawca powinien rozważyć: 

- analizę wymagań dotyczących wyrobów i usług; 

 

- identyfikację ryzyka, w tym zarządzanie 

ryzykiem dostawcy; 

- analizę funkcjonalną potrzeb, klasyfikacji, wagi; 

 

- ograniczenia w użyciu, ergonomii, konserwacji, 

interoperacyjności i szkoleń; 

criteria. This shall include specific arrangements 

and communication requirements where work is 

to be conducted at locations external to the 

Suppliers premises. 

 

c. Document, and maintain traceability of 

requirements from the planning process by 

including a requirement and solution compliance 

matrix, justifying fulfilment of all contractual 

requirements (making reference where 

applicable). 

is required to maintain and implement a QMS that 

is related to the contract and reflects customer 

requirements. It is up to the supplier to determine 

how this is done – if the majority of their work is 

defence related then it could well be that their 

entire QMS is geared up for AQAP 2110 in which 

case their quality planning would need to only 

address the contract specific aspects. If however, 

their QMS is not geared up for defence work then 

their quality planning would have to reflect the 

customer’s requirements which include AQAP 

2110. 

 

As ISO 9001:2015 imposes requirements for a 

QMS that reflects customer requirements. It is 

appropriate for the acquirer to be told how this is 

to be achieved without charge. Although the 

format of this ‘quality plan’ is not defined, its 

acceptability is subject to acquirer/GQAR 

agreement. If the acquirer requires specific 

assurance regarding quality planning, then they 

should consider invoking AQAP 2105. 

 

 

 

 

The Supplier should consider: 

- An analysis of the requirements for products and 

services; 

- Identification of risks including Supplier's 

management risks; 

- Functional analysis of needs, classification, 

weighting; 

- Restrictions in use, ergonomics, maintenance, 

interoperability, and training; 
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- badanie potrzeb (oczekiwań klienta, 

przewidywanych potrzeb klienta i wyrażonych 

potrzeb klienta); 

- wykrywanie niepotrzebnych i kosztownych 

ograniczeń; 

- wykrywanie problemów, procesów i ślepych 

zaułków technologicznych; 

- alokację zasobów; 

- zminimalizowanie wszelkich szkodliwych 

skutków dla środowiska. 

Należy zidentyfikować wszelkie specjalne lub 

nietypowe wymagania. Gdy takie wymagania 

zostaną zidentyfikowaane, potrzebne są analizy, 

planowanie i harmonogram w celu zapewnienia 

odpowiednich działań, procesów i technik oraz 

środków do testowania i potwierdzania zgodności 

z wymaganiami. 

Jeśli działanie jest realizowane poza zakresem 

SZJ dostawcy lub poza zwykłą lokalizacją, plan 

jakości powinien szczegółowo opisać sposób 

kontrolowania tego działania. Plan powinien 

również uwzględniać sposób, w jaki dostawca 

będzie współpracować z innymi organizacjami. 

Przykładem może być sytuacja, w której 

dostawca wykonuje pracę w lokalizacji innego 

dostawcy lub na terenie wojskowym i nie ma 

dostępu do swojej normalnej infrastruktury 

służącej do kontroli narzędzi, przechowywania 

materiałów eksploatacyjnych itp. 

3. Zamawiający i/lub przedstawiciel rządowego 

zapewnienia jakości zastrzegają sobie prawo do 

odrzucenia planu jakości i jego poprawionych 

wersji.  

UWAGA: Wymagania umowy odnoszące się do 

treści planu jakości zawarto w publikacji AQAP 

Ten punkt uznawany jest za niewymagający 

wyjaśnień. 

- Research of needs (customer expectations, 

perceived customer needs and expressed 

customer needs; 

- Detecting unnecessary and expensive 

constraints; 

- Detecting pitfalls, process and technological 

dead-ends; 

- Allocation of resources; 

- Minimise any harmful and detrimental effect on 

the environment. 

Any special or unusual requirements should be 

identified. When such requirements are found, 

there is a need for study, planning and scheduling 

to provide appropriate operations, processes and 

techniques and the means for testing and proving 

conformance with the requirement. 

 

If an activity is being undertaken outside the 

scope of the Supplier’s QMS or the usual location, 

then the QP should detail how activity is to be 

controlled. The plan should also consider how the 

Supplier will interface with other organisations. An 

example of this would be where a Supplier is 

performing work at another Supplier’s location or 

on a military site and does not have access to their 

normal infrastructure for tool control, storage of 

consumables, etc. 

 

 

3. The Acquirer and/or GQAR reserve the right to 

reject QPs and their revisions. 

 

 

NOTE:Contractual requirement for the content of 

the Quality Plan is established in AQAP 2105 

This paragraph is considered self-explanatory. 
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2105 „Wymagania NATO dotyczące planów 

jakości”. 

Schemat zgodności wymagań i rozwiązań może 

być częścią planu jakości lub odrębnym 

dokumentem w postaci załącznika. Schemat 

można przygotować i załączyć do planu jakości 

po jego wydaniu w terminie uzgodnionym 

wzajemnie z przedstawicielem rządowego 

zapewnienia jakości i/lub dostawcą na podstawie 

treści umowy lub zamówienia. 

Identyfikowalność wymagań przez cały okres 

obowiązywania umowy zapewni, że wymagania 

zostały zidentyfikowane, włączone do rozwiązań 

projektowych, a następnie zweryfikowane  

i zatwierdzone. Identyfikowalność wymagań 

może być zawarta w innym dokumencie lub  

w przypadku złożonych wyrobów – dostawca 

może skorzystać z informatycznego narzędzia do 

zarządzania wymaganiami.   

5.4.1.2.1 Wymagania dot. zarządzania 

konfiguracją  

Dostawca powinien zarządzać konfiguracją 

poprzez wdrożenie planowania zarządzaniem 

konfiguracją, identyfikacji konfiguracji, 

nadzorowania zmian, opisu statusu konfiguracji 

oraz audyty konfiguracji zgodnie z wymaganiami 

publikacji ACMP 2100 i wszelkimi dodatkowymi 

klauzulami zawartymi w umowie,które dotyczą 

zarządzania konfiguracją lub innym 

równoważnym dokumencie krajowym.  

 

Podejście dostawcy do zarządzania konfiguracją 

(CM) powinno być odpowiednie do złożoności  

i etapu cyklu życia wyrobu. W idealnym 

przypadku plan zarządzania konfiguracją 

powinien uwzględniać 5 zasad  CM: 

- identyfikację konfiguracji; 

- zarządzanie i planowanie konfiguracji; 

- zarządzanie zmianami konfiguracji (kontrola); 

- księgowanie statusu konfiguracji (który zawiera 

zapisy CM); 

- audyt konfiguracji – funkcjonalny i fizyczny. 

Należy zachęcać do wykonania powiązania 

między audytami konfiguracji (funkcjonalnymi  

i fizycznymi) a akceptacją wyrobu, aby 

zminimalizować powielanie działań. 

 

Wymaganie dotyczące CM jest podobne do wersji 

AQAP 2110 z 2009 r. CM pozostaje istotną 

dziedziną inżynieryjną, która leży u podstaw 

bezpieczeństwa i wsparcia wyrobu w eksploatacji. 

Wymaganie AQAP uznaje, że dostawcy mogą 

opracować własne systemy zarządzania 

konfiguracją i nie dąży do narzucenia 

konkretnego podejścia, chociaż odwołując się do 

“NATO requirements for Deliverable Quality 

Plans.” 

Requirement and solution compliance matrix can 

be a part of Quality Plan or a separate document 

as an annex to it. This matrix can be prepared 

and annexed to the Quality Plan after the initial 

issue, within a timescale mutually agreed with 

GQAR and/or Acquirer by taking into account the 

content of the Contract or Purchase Order.  

 

 

The traceability of requirements throughout the 

contract life will provide confidence that 

requirements have been identified, incorporated 

into design solutions and subsequently verified 

and validated. The traceability of requirements 

can be included in another document or for 

complex products the Supplier can refer to a 

requirements management software tool. 

5.4.1.2.1 Configuration Management (CM) 

requirements 

The Supplier shall manage configuration through 

the implementation of Configuration Management 

(CM) Planning, Configuration Identification, 

Change Control, Configuration Status Accounting 

and Configuration Audit in accordance with the 

requirements of ACMP 2100 and any additional 

CM clauses in the contract or a Nationally 

recognised equivalent. 

 

The Supplier’s CM approach should be 

appropriate for the complexity and life cycle stage 

of the product. Ideally the CMP should address 

the 5 CM principles: 

 

- Configuration Identification; 

- Configuration Management and Planning; 

- Configuration Change Management (Control); 

- Configuration Status Accounting (which contain 

CM records); 

- Configuration Audit – Functional and Physical. 

The linkage between configuration audits 

(functional and physical) and product acceptance 

should be encouraged to minimise duplication of 

assurance activities. 

 

The requirement for CM is similar to 2110:2009 

version. CM remains an essential engineering 

discipline which underpins the safety and 

supportability of the product in service. 

The AQAP requirement recognises that Suppliers 

may have developed their own configuration 

management systems and does not seek to 

impose a particular approach although by 
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ACMP 2000 i ACMP 2009, uznaje dobrą praktykę, 

która została ujęta w ISO 10007 lub innych 

normach uznanych za równoważne na szczeblu 

krajowym. 

5.4.1.2.2 Zarządzanie konfiguracją (CM) inny 

standard 

Dostawca powinien sporządzić plan zarządzania 

konfiguracją, który opisuje zastosowanie 

zarządzania konfiguracją do umowy zgodnie  

z wymaganiami zawartymi w dokumencie ACMP 

2100 i wszelkimi dodatkowymi klauzulami 

zawartymi w umowie, które dotyczą zarządzania 

konfiguracją lub innym równoważnym 

dokumencie krajowym.  W razie potrzeby plan 

zarządzania konfiguracją może być częścią 

innego planu, jeżeli to zasadne.  

UWAGA: Szczegółowe informacje na temat 

polityki i wymagań NATO odnoszące się do 

zarządzania konfiguracją zwarte są  

w „Sojuszniczych publikacjach zarządzania 

konfuguracją”, ACMP 2000 i ACMP 2009. 

Ten punkt uznawany jest za niewymagający 

wyjaśnień. 

referencing ACMP2000 and ACMP 2009, 

recognises the good practice that is captured in 

ISO 10007 or other nationally recognised 

equivalent standards. 

5.4.1.2.2 Configuration Management (CM) 

other standard 

The Supplier shall prepare a Configuration 

Management Plan (CMP) which describes the 

application of CM to the contract in accordance 

with ACMP 2100 and any additional CM clauses 

in the contract or Nationally recognised 

equivalent. The CMP may form part of another 

plan if appropriate. 

 

 

 

NOTE: Further information on NATO 

Configuration Management Policy and 

Requirements are contained within Allied 

Configuration Management Publications (ACMP) 

ACMP-2000 and ACMP-2009. 

This paragraph is considered self-explanatory. 
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5.4.2 Komunikacja z klientem  

1. Po zawarciu umowy na wniosek 

zamawiającego i/lub przedstawiciela rządowego 

zapewnienia jakości,  dostawca lub dostawcy 

zewnętrzni powinni uczestniczyć w spotkaniu  

w sprawie rządowego zapewniania jakości, 

dotyczącym wymagań zawartych w umowie, 

związanych z zapewnieniem jakości wyrobu i/lub 

przktycznej realizacji procesu rządowego 

zapewnienia jakości. 

2. Dostawca powinien zapewnić, że ustanowiono 

sposób komunikacji z przedstawicielem 

rządowego zapewnienia jakości i/lub 

zamawiającym. Upoważniony przedstawiciel 

kierownictwa powinien zapewnić, że informacje 

przekazywane do przedstawiciela rządowego 

zapewnienia jakości i/lub zamawiającego będą 

prezentowały satysfakcjonujący poziom i zakres.   

 

Spotkanie dotyczące rządowego zapewnienia 

jakości po zawarciu umowy stanowi okazję dla 

dostawcy (i/lub zewnętrznych dostawców)  

i zamawiającego i/lub przedstawiciela rządowego 

zapewnienia jakości  do ustanowienia, w jaki 

sposób przedstawiciel rządowego zapewnienia 

jakości będzie komunikować się z dostawcą 

podczas realizacji umowy, w tym udostępnianie  

i przekazywanie informacji oraz informowanie  

o planowanych  działaniach dotyczących wyrobu  

i łańcucha dostaw. 

 Wyznaczanie punktów kontaktowych dla 

rządowego zapewnienia jakości; 

 Uzgodnienie zestawu niezbędnych dowodów  

i elementów dowodów; 

 Planowanie dostarczania dowodów i elementów 

dowodów; 

 Definiowanie warunków dla zamawiającego i/lub 

przedstawiciela rządowego zapewnienia jakości, 

uzyskania wglądu w procesy. 

Uwaga: „Dowód” to udokumentowane informacje 

wymagane przez zamawiającego, o których 

mowa w warunkach umowy. „Element” dowodu to 

udokumentowane informacje opracowane w celu 

wsparcia wydania dowodu.  

 

Aby przygotować się do spotkania dotyczącego 

rządowego zapewnienia jakości, zamawiający 

i/lub przedstawiciel rządowego zapewnienia 

jakości mogą przygotować tabelę proforma do 

dostarczenia przed spotkaniem (patrz załącznik 

D).  

Może to obejmować (m.in.):  

 Opis działania GQA; 

 Tytuł i/lub odniesienie do wymagania umowy; 

5.4.2 Customer communications 

1. If requested by the Acquirer and/or GQAR, the 

Supplier and/or External Providers shall attend  

a Post Award GQA meeting focused on the 

contract arrangements for Quality Assurance of 

the product and/or GQA practicalities. 

 

 

 

 

2. The Supplier shall ensure that lines of 

communication are established with the GQAR 

and/or Acquirer. The designated management 

representative shall ensure that the adequate 

level of information is supplied to satisfy the 

GQAR and/or Acquirer. 

The Post Award GQA meeting provides an 

opportunity for the Supplier (and/or External 

Providers) and Acquirer and/or GQAR to establish 

lines of communication, how the GQAR will 

interface with the Supplier during the contract 

including sharing and transmission of information 

and what QA activities are planned for the product 

and the supply chain. 

 

 

 

Appointing the points of contact for GQA; 

 

Agreeing of the composition of evidence and 

elements of evidence; 

Planning the provision of evidence and elements 

of evidence; 

Defining conditions for the Acquirer and/or GQAR 

to get visibility over processes. 

 

Note: “Evidence” is the documented information 

required by the Acquirer and referred to in the 

terms and conditions of the contract. The 

“Element” of the Evidence is the documented 

information drawn up to support the Evidence 

release. 

To prepare for the Post Award GQA meeting, the 

Acquirer and/or GQAR can produce a proforma 

table for distribution prior to the meeting, (see 

Annex D).  

 

 

This may include (but not be limited to): 

Description of the GQA Action; 

Title and/or reference of contractual requirement; 
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 Nr ref. i opis dowodu; 

 Nr ref. i opis elementu dowodu; 

 Przedstawiciela dostawcy; 

 Rodzaj nośnika (papier, plik, płyta CD-ROM  

(w razie potrzeby należy wymienić rodzaje  

i wersje plików); 

 Sposób udostępniania (konsultacja lub 

rozpowszechnianie); 

Datę udostępnienia dla przedstawiciela 

rządowego zapewnienia jakości (harmonogram 

i/lub harmonogram umowy).  

Strony uzgodnią i uzupełnią tabelę podczas 

spotkania w sprawie rządowego zapewnienia 

jakości. 

Poziom informacji należy ustalić między 

przedstawiciela rządowego zapewnienia jakości 

i/lub zamawiającym i dostawcą.  Ponieważ AQAP 

stanowią ramy dla wymagań umowy  

w zakresie zapewnienia jakości, istotne jest, aby 

przedstawiciel rządowego zapewnienia jakości 

i/lub zamawiający oraz dostawca nawiązali 

relację, na podstawie umowy  

i normalnego „sposobu prowadzenia działalności” 

przez dostawcę, w celu zapewnienia, że 

konieczne informacje są otrzymywane przez 

przedstawiciela rządowego zapewnienia jakości 

i/lub zamawiającego w odpowiednim czasie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ref. and description of the evidence; 

Ref. and description of the element of evidence; 

Supplier interlocutor; 

Type of support (Paper, file, CD Rom (if needed 

mention the types and versions of files); 

 

Nature of the disposal (consultation or diffusion); 

 

Date of disposal for GQAR (Schedule and/or 

regarding the contractual timetable). 

 

The parties would agree and complete the table 

during the Post Award GQA meeting. 

 

Level of information should be determined 

between GQAR and/or Acquirer and Supplier. As 

AQAPs give the framework for contractual quality 

assurance requirements, it is essential that the 

GQAR and/or Acquirer and the Supplier establish 

a relationship, based on the contract and the 

Supplier’s normal “way of doing business”, in 

order to ensure that the necessary information is 

received by the GQAR and/or Acquirer in a timely 

manner. 
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3. Dostawca powinien informować 

przedstawiciela rządowego zapewnienia jakości  

i/lub zamawiającego o zmianach w swojej 

organizacji, które mogą wywierać wpływ na 

jakość wyrobów lub system zarządzania jakością. 

Ten punkt uznawany jest za niewymagający 

wyjaśnień. 

5.4.3 Określenie wymagań dotyczących 

wyrobów [8.2.2] 

Dostawca powinien określić wymagania 

dotyczące wyrobu oraz funkcje, które 

odnosząsię do charakterystyk krytycznych takich 

jak zdrowie, bezpieczeństwo, wydajność oraz 

niezawodność. 

Dostawca powinien rozumieć, w jaki sposób 

wyrób odnosi się do krytycznych charakterystyk. 

 

 Takie zrozumienie zagwarantuje, że zasoby są 

właściwie wykorzystywane, a decyzje wpływające 

na zgodność wyrobu są podejmowane przez 

właściwe osoby w organizacji. Przykładem może 

być zatwierdzenie przez wykwalifikowanych 

inżynierów programu naprawy lub udzielenie 

zgody na przyjęcie części konstrukcji samolotu, 

która ma wpływ na zdatność do lotu statku 

powietrznego.  

Wyraźna korzyść wynikająca z definicji wymagań 

zapewni zarówno zamawiającemu, jak i dostawcy 

takie samo zrozumienie krytycznych 

charakterystyk wyrobu lub usługi. 

5.4.4 Nadzór nad projektowaniem i rozwojem 

[8.3.4] 

Jeśli w umowie nie określono inaczej, dostawca 

powinien określić metody weryfikacji i walidacji 

oraz wykazać na określonych etapach 

wytwarzania jego zgodność z odpowiednimi 

wymaganiami z wyrobem końcowym włącznie. 

Ten punkt uznawany jest za niewymagający 

wyjaśnień. 

5.4.5 Niezawodność  

Jeżeli tak określono w umowie, dostawca 

powinien zapewnić, że kwestie dotyczące 

niezawodności i związane z nią dokumenty,  

w tym dokumenty od dostawców zewnętrznych, 

są nadzorowane. 

 

Ten punkt uznawany jest za niewymagający 

wyjaśnień. 

3. The Supplier shall notify the GQAR and/or 

Acquirer of changes to its organisation that affect 

product quality or he Quality Management 

System. 

 

This paragraph is considered self-explanatory. 

5.4.3 Determining the requirements related to 

products [8.2.2] 

The Supplier shall identify product requirements 

and functions that relate to critical characteristics 

such as health, safety, performance, and 

dependability. 

The Supplier should have an understanding of 

how the product relates to the critical 

characteristics.  

This understanding will ensure that resources are 

used appropriately and that decisions affecting 

product conformity are made by the right people 

in the organisation. An example would be that a 

repair scheme or concession for the acceptance 

of a piece of aircraft structure that affects the 

airworthiness of an aircraft is signed off by 

qualified engineers. 

 

The clear benefit of requirements definition will 

ensure both Acquirer and Supplier have the same 

understanding of critical characteristics of the 

product or service. 

5.4.4 Design and development controls [8.3.4] 

Unless otherwise stated in the contract, the 

Supplier shall determine the verification and 

validation methods required and demonstrate 

conformity with the corresponding requirements 

at appropriate stages up to and including the final 

product. 

This paragraph is considered self-explanatory. 

5.4.5 Dependability 

If stated in the contract, the Supplier shall ensure 

that Dependability issues and related documents, 

including those from associated External 

Providers, are controlled. 

 

 

This paragraph is considered self-explanatory. 
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UWAGA:  

Informacje dodatkowe dotyczące zarządzania 

niezawodnością w NATO zawarte są  

w sojuszniczych publikacjach zarządzania 

niezawodnością (ADMP). 

5.4.6 Nadzór nad procesami, wyrobami  

i usługami dostarczanymi z zewnątrz [8.4] 

 

Dostawca powinien przechowywać 

udokumentowane informacje z weryfikacji i/lub 

walidacji zakupionych wyrobów.  

Udokumentowane informacje powinny być 

udostępnione przedstawicielowi rządowego 

zapewnienia jakości i/lub zamawiającemu. 

Dostawca powinien być w stanie wykazać 

przedstawicielowi rządowego zapewnienia 

jakości i/lub zamawiającemu, że pozyskane 

wyroby i usługi spełniają wymagania dla 

określonego zastosowania lub przeznaczenia.  

Obejmuje to dowody identyfikowalności i działań 

korygujących, np. zapisy z kontroli i testów oraz 

wyniki działań.   

5.4.6.1 Wymagania ogólne 

 Informacje o łańcuchu dostaw 

1. W przypadku, gdy dostawca decyduje się na 

zewnętrzne pozyskiwanie elementów 

krytycznych, projektów, rozwiązań technicznych 

wymagających dopracowania lub zlecenie 

określonych prac, wówczas dostawca powinien 

pozyskać i aktualizować wiedzę o łańcuchu 

dostaw oraz działaniach dostawcy zewnętrznego, 

związanych z zapewnieniem jakości. 

 

Dostawca powinien skoncentrować zasoby 

związane z zapewnianiem jakości i oprzeć swoje 

kontrole na poziomie ryzyka, które ma 

zastosowanie do umowy. 

Tradycyjnie informacje o wcześniejszych 

wynikach wpływają na kontrolę zewnętrznych 

dostawców. Wymaganie to ma na celu 

rozszerzenie tych kontroli w celu odzwierciedlenia 

krytycznej uwagi dostawcy w odniesieniu do 

wyrobu/umowy i celowo koncentruje się na 

obszarach potencjalnego ryzyka, takich jak 

projektowanie itp. 

Kryteria w tym wymaganiu zasilają w informację 

podejście dostawcy oparte na ryzyku. 

Pozyskanie i wsparcie zdolności obronnych może 

zależeć od rozszerzonego łańcucha dostaw. 

Wszelka zewnętrzna działalność związana  

z pozyskiwaniem wiąże się z ryzykiem,  

a wymaganie to określa konkretne obszary 

ryzyka, w których dostawca ma zrozumieć swój 

łańcuch dostaw. Dostawca będzie mógł 

NOTE: 

Further information on NATO Dependability 

Management is contained within Allied 

Dependability Management Publications (ADMP). 

 

5.4.6 Control of externally provided 

processes, products and services [8.4] 

 

The Supplier shall retain documented information 

of verification and/or validation of purchased 

products. The documented information shall be 

made available to the GQAR and/or Acquirer. 

The Supplier should be able to demonstrate to the 

GQAR and/or Acquirer that the resulting products 

and services meet the requirements for the 

specified application or intended use. 

 

This includes evidence of traceability and 

corrective action e.g. inspection and test records 

and results of the activities. 

 

5.4.6.1 General 

Supply chain information 

1. Where the Supplier has decided to externally 

source a critical item, significant work content, 

design, immature technical solutions or a 

configuration item then the Supplier shall 

establish and maintain knowledge of the supply 

chain and External Provider quality assurance 

activities. 

The Supplier should focus quality assurance 

resource and base their Supplier controls on the 

level of risk as it applies to the contract. 

 

Traditionally External Providers controls are 

influenced by historical performance information. 

This requirement seeks to extend these controls 

to reflect the criticality of the Supplier in relation to 

the product/contract and deliberately focuses on 

areas of potential risk such as design, etc. 

 

 

The criteria in this requirement informs the 

Supplier’s risk-based thinking. 

The acquisition and support of defence capability 

may depend on an extended supply chain. All 

external sourcing activity involves risk and this 

requirement identifies specific risk areas where 

the Suppler is to understand their supply chain. 

The Supplier will be able to use this knowledge to 

manage supply chain risk and establish a view of 
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wykorzystać tę wiedzę do zarządzania ryzykiem 

w łańcuchu dostaw i ustalić wizję działań 

związanych z zapewnianiem jakości w ramach 

łańcucha dostaw, co może zapobiec powielaniu 

zaangażowania związanego z zapewnieniem 

jakości. 

2. Dostawca wprowadza do umów z dostawcami 

zewnętrznymi odpowiednie wymagania umowy 

włącznie z przywołaniem stosownej (-ych) 

publikacji AQAP. Dostawca powinien zamieścić 

we wszystkich umowach/zamówieniach poniższą 

klauzulę: „Wszystkie wymagania zawarte  

w niniejszej umowie mogą podlegać rządowemu 

zapewnieniu jakości. Zostaną Państwo 

powiadomieni o każdym działaniu, które ma być 

wykonane w ramach rządowego zapewnienia 

jakości.” 

Oczekuje się, że dostawca będzie przenosił 

obowiązujące wymagania umowne do swoich 

poddostawców, w tym te zawarte w niniejszym 

AQAP, które są istotne dla prowadzonych prac  

i odpowiednie dla zakresu umowy i oceny ryzyka. 

Dla istotnych zakresów prac, projektowania oraz 

innych zmówień obarczonych ryzykiem może być 

wskazane kaskadowe przenoszenie wymagań 

obejmujących całą publikację AQAP, wyjaśniając, 

że termin zamawiający odnosi się również do 

dostawcy udzielającego zamówienia. 

Dopuszczalne byłoby również wykluczenie 

określonych wymagań AQAP, które nie są istotne 

dla odzwierciedlenia w umowie złożoności  

i ryzyka zakupu, ale należy zauważyć, że prawo 

dostępu zamawiającego/przedstawiciela 

rządowego zapewnienia jakości jest 

obowiązkowe, jak określono w punkcie 4.3 AQAP 

2110. 

Tam, gdzie dostawcy zawierają umowy  

z organizacjami, które nie mają ustalonego SZJ, 

takimi jak małe i średnie przedsiębiorstwa, 

powinni ustalić, w jaki sposób uzyskają zaufanie 

do dostawcy i będą monitorować ich wykonanie.   

  

Informowanie o wymaganiach w ramach łańcucha 

dostaw powinno obejmować wszystkie 

stopnie/poziomy w zakresie niezbędnym do 

zapewnienia niezbędnej pewności. 

quality assurance activities in the supply chain 

which can prevent duplication of assurance effort. 

 

 

 

 

2. The Supplier shall flow down the applicable 

contractual requirements to External Providers by 

referencing the stated contractual requirement, 

including relevant AQAP(s). The Supplier shall 

insert the following in all purchasing documents: 

"All requirements of this contract may be subject 

to GQA. You will be notified of any GQA activity 

to be performed.” 

The Supplier is expected to flow down applicable 

contractual requirements, inclusive of those within 

this AQAP, which are relevant for the work 

activities conducted and appropriate to the scope 

of the contract and risk assessment. For 

significant work content, design and other 

purchase orders constituting risk it could be 

appropriate to cascade the entire AQAP 

requirements, providing clarification that the term 

‘acquirer’ also refers to the Supplier issuing the 

order. It would also be acceptable to exclude 

specific AQAP requirements that are not relevant 

to the contract to reflect the complexity and risk of 

the purchase but noting that acquirer/GQAR right 

of access is mandatory as established by clause 

4.3 of AQAP 2110. 

 

 

 

Where Suppliers are contracting with 

organisations that do not have an established 

QMS, such as small to medium enterprises then 

they should identify how they will establish 

confidence in the Supplier and monitor 

performance. 

The flow down of requirements within the supply 

chain should extend to all tiers/levels to the extent 

necessary to provide the necessary assurance. 
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3. Dostawcy powinni przeprowadzać formalny 

przegląd umów i zamówień z dostawcami 

zewnętrznymi, celem sprawdzenia czy wszystkie 

wymagania umowy zostały przeniesione. 

Dostawca powinien przechowywać 

udokumentowane informacje o takim przeglądzie. 

W celu ułatwienia formalnego procesu przeglądu, 

ważne jest, aby dostawca wyraźnie określił 

proces i kryteria, które należy zastosować, aby 

ocenić, czy warunki umowy zostały przeniesione 

w łańcuchu dostaw i czy dokumentacja zakupowa 

w pełni identyfikuje produkt i obowiązujące 

warunki umowne.   

 

Proces musi gwarantować, że zastosowano 

spójne uzasadnienie, a wszelkie związane z nim 

ryzyka w łańcuchu dostaw zostaną 

udokumentowane i uwzględnione. Na przykład, 

jeśli podczas pierwszego kontaktu lub przetargu 

zewnętrzny dostawca oświadczył, że nie jest  

w stanie spełnić zakontraktowanego wymagania, 

ten brak należy udokumentować, a dostawca 

powinien wdrożyć działania minimalizujące. 

Wprowadzenie formalnego przeglądu 

dokumentów zakupu pod kątem określonych 

kryteriów przed wydaniem przyniesie korzyści  

w postaci: 

a. zapewnienia, że wszystkie wymagania klientów 

zostały odpowiednio ocenione pod kątem 

przepływu do łańcucha dostaw niższego 

szczebla; 

b. identyfikowania i dokumentowania 

przypadków, w których pełne przekazanie na 

niższy szczebel wymagań umownych jest 

niewłaściwe, uzasadnienia ich, a w rezultacie 

określenie działań lub mechanizmów kontroli, 

które mają być stosowane wewnętrznie przez 

dostawcę; 

c. pomocy w identyfikacji i zdobywaniu informacji 

na temat ryzyka związanego z łańcuchem 

dostaw. 

3. Suppliers shall conduct a formal review of 

purchasing documents to verify that the correct 

contractual requirements have been flowed down. 

The supplier shall retain documented information 

of this review. 

To facilitate the formal review process, it is 

important that the Supplier clearly identifies the 

process and criteria to be applied to assess 

whether contractual conditions are ‘flowed down’ 

to the supply chain and whether the purchasing 

documentation fully identifies the product and 

applicable contractual conditions. 

 

The process must offer assurance that a 

consistent rationale is applied and any associated 

supply chain risks are documented and 

addressed. For example, if during initial contact or 

tender an External Provider declared it was 

unable to fulfil a contracted requirement, then this 

shortfall should be documented, and the 

mitigating action implemented by the Supplier. 

 

The introduction of a formal review of purchasing 

documents, against defined criteria, prior to issue 

will benefit through: 

 

a. Assuring all customer requirements are suitably 

assessed for flow-down to the sub-supply chain; 

 

 

b. Identifying and Documenting instances where 

full flow down of contractual requirements is not 

appropriate, offer the rationale for this, and as a 

result define actions or controls to be applied 

internally by the Supplier; 

 

 

c. Aiding identification and capture of supply chain 

related risks. 
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Wprowadzenie wymagania przechowywania 

udokumentowanych informacji w celu wsparcia 

realizacji przeglądu poprawi identyfikowalność 

zastosowanego uzasadnienia; dla 

podejmowanych decyzji i zapewnia obiektywne 

dowody zarówno do celów audytu wewnętrznego, 

jak i zewnętrznego. 

4. Dostawca powinien udokumentować ustalenia 

w zakresie powyższych wymagań na etapie 

planowania (patrz punkt 5.4.1 niniejszej 

publikacji) i określić swoje proponowane działania 

w zakresie zapewnienia jakości dla specjalnych 

umów/zamówień z dostawcami zewnętrznym, 

które spełniają powyższe kryteria. 

Na etapie planowania jakości, dostawcy powinni 

zrozumieć łańcuch dostaw, w tym czynności, 

które wykonują w ramach zapewnienia jakości. 

Pomaga to zamawiającym i przedstawicielowi 

rządowego zapewnienia jakości ustalić, gdzie 

wymagane są RGQA (zgodnie  

z  AQAP 2070) w całym łańcuchu dostaw.  Patrz 

5.4.1 Planowanie i nadzór nad działaniami 

operacyjnymi. 

5.4.6.2 Rodzaj i zakres nadzoru [8.4.2] 

1. Dostawca powinien zagwarantować, że 

procedury i procesy niezbędne do realizacji 

wymagań umowy zostały w pełnym zakresie 

wdrożone w obiektach dostawcy zewnętrznego. 

Dostawcy mogą monitorować proces  

u zewnętrznych dostawców i wykorzystywać 

audyty zewnętrzne/dostawców jako kompleksowy 

sposób nadzorowania zewnętrznych dostawców. 

Na podstawie wyników ocen ryzyka można 

opracować roczny program audytu. 

2. Dostawca powinien opracować i wprowadzić 

proces mający na celu unikanie, wykrywanie, 

minimalizowanie, eliminowanie i składowanie 

podrobionego sprzętu wojskowego. 

Patrz załącznik E, tabela identyfikacji ryzyka 

podrobionego sprzętu wojskowego. 

3. Wyłącznie dostawca dokonując zakupu  

u dostawcy zewnętrznego, będzie mu udzielał 

wskazówek w zakrezie umowy/zamówienia.  

Rolą dostawcy jest ustanowienie uzgodnień 

umownych w ramach własnego łańcucha dostaw. 

 

Ustanowienie uzgodnień handlowych  

i dokumentów zakupu jest niezbędne do opisania 

lub ustalenia elementów zamówienia lub 

procedury, w tym warunków umowy  

i szczegółowych instrukcji umownych oraz 

zapewnienia, że instrukcje te są zrozumiałe dla 

The introduction of the requirement to retain 

documented information to support the 

completion of the review will improve traceability 

of the rationale applied; for decisions made and it 

provides objective evidence for both internal and 

external Audit purposes. 

 

4. The Supplier shall document their 

arrangements for these requirements at the 

planning stage (see paragraph 5.4.1. of this 

publication) and identify their proposed quality 

assurance activities for specific sub-contracts or 

orders that meet the above criteria. 

At the Quality Planning stage, Suppliers should 

understand the supply chain and including what 

QA activities they are performing. This helps 

Acquirers and GQAR(s) identify where RGQA(s) 

(as defined in AQAP 2070) across the supply 

chain is required. See 5.4.1 Operational planning 

and control. 

 

 

5.4.6.2 Type and extent of control [8.4.2] 

1. It is the Supplier’s responsibility to ensure that 

the procedures and processes required to fulfil 

contract requirements are fully implemented at 

the External Provider’s facilities. 

 

Suppliers can monitor process at External 

Providers and use external/supplier audits as a 

comprehensive way to control External Providers. 

An annual audit programme could be established, 

based on the output from risk assessments. 

2. The Supplier shall establish and implement a 

process for the avoidance, detection, mitigation, 

and disposition of Counterfeit Materiel. 

 

See Annex E, counterfeit risk identification table. 

3. Only the Supplier placing the purchasing 

documents with an External Provider will issue 

contractual instructions to that External Provider. 

It is the role of the Supplier to establish 

contractual arrangements with their supply chain. 

 

The establishment of commercial arrangements 

and purchasing documents is essential to 

describe or determine elements of the 

procurement or the procedure, including the 

conditions of contract and specific contractual 

instructions and in ensuring that these instructions 
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zewnętrznego dostawcy.  Produktywne relacje 

należy utrzymywać na wszystkich poziomach 

łańcucha dostaw.   

4. Czynności rządowego zapewnienia jakości 

realizowane w obiektach dostawcy zewnętrznego 

nie zwalniają dostawcy z jakiejkolwiek 

odpowiedzialności za jakość, wynikającą  

z umowy. 

 

Uwaga – Realizacja rządowego zapewnienia 

jakości i związane z nią prawo dostępu do 

obiektów dostawcy zewnętrznego może być 

zażądane wyłącznie przez przedstawiciela 

rządowego zapewnienia jakości i/lub 

zamawiającego. 

Ten punkt uznawany jest za niewymagający 

wyjaśnień. 

5.4.6.3 Komunikacja 

1. Na wniosek przedstawiciela rządowego 

zapewnienia jakości i/lub zamawiającego 

dostawca powinien dostraczyć kopie wszelkich 

umów, zamówień oraz dokumentów związanych 

z umową z ich późniejszymi zmianami, które 

dotyczą wyrobów związanych z umową. 

Wymaganie to wyjaśnia, kiedy dostawca musi 

powiadomić przedstawiciela rządowego 

zapewnienia jakości i/lub zamawiającego  

o podwykonawstwie. 

Pozwoli to zidentyfikować na wczesnym etapie, 

na którym istnieje potencjalne ryzyko w łańcuchu 

dostaw i zainicjuje rozmowy między dostawcą  

a zamawiającym/przedstawicielem rządowego 

zapewnienia jakości na temat działań 

zapewnienia jakości w łańcuchu dostaw. 

2. Dostawca powinien poinformować 

przedstawiciela rządowego zapewnienia jakości 

i/lub zamawiającego, jeżeli umowa lub 

zamówienie zostało zidentyfikowane jako 

zawierające element krytyczny, obejmujące prace 

mające istotne znaczenie, projekt, niedojrzałe 

rozwiązanie techniczne lub, gdy działanie 

dostawcy zewnętrznego nie jest znane lub 

wzbudza zaniepokojenie. 

Wymaganie to koncentruje się na określonych 

cechach/obszarach ryzyka, które dostawca 

zdecydował się zlecić podwykonawcom, co 

umożliwi przedstawicielowi rządowego 

zapewnienia jakości i/lub zamawiającemu 

ustalenie odpowiednich poziomów działania 

rządowego zapewnienia jakości.  

Dostawca powinien określić i wdrożyć skuteczne 

ustalenia dotyczące komunikacji  

z przedstawicielem rządowego zapewnienia 

are understood by the External Provider. 

Productive relationships must be upheld at all 

levels of the supply chain. 

4. GQA activities at External Provider’s facilities 

do not relieve the Supplier from any contractual 

quality responsibilities. 

 

 

 

Note - Conduct of GQA and associated GQAR 

and/or Acquirer access rights, at External 

Provider’s facilities can only be requested by the 

GQAR and/or Acquirer. 

 

 

This paragraph is considered self-explanatory. 

5.4.6.3 Communication 

1. The Supplier shall on request provide the 

GQAR and/or Acquirer with a copy of any 

subcontracts, orders, related contractual 

documents and their modifications, for products 

related to the contract. 

This requirement makes it clear when the Supplier 

has to notify the GQAR and/or Acquirer of 

subcontracts.  

 

This will identify at an early stage where there is 

potential risk within the supply chain and will 

inform discussions between the Supplier and 

Acquirer/GQAR regarding assurance activities 

within the supply chain. 

 

2. The Supplier shall notify the GQAR and/or 

Acquirer if a subcontract or order has been 

identified involving a critical item, significant work 

content, design, immature technical solutions or 

where External Provider performance is unknown 

or causes concern. 

This requirement focuses attention on specific 

characteristics/risk areas that the Supplier has 

decided to subcontract which will enable the 

GQAR and/or Acquirer to determine appropriate 

levels of GQA activity. 

 

 

The Supplier should determine and implement 

effective arrangements for communicating with 

the GQAR and/or Acquirer around aspects such 
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jakości i/lub zamawiającym na temat takich 

aspektów, jak ryzyko techniczne wyrobu i ryzyko 

procesów dostawcy, zwracając uwagę na część 

łańcucha dostaw w dziedzinie obronności i które 

może mieć znaczenie dla innych umów. 

3. Dostawca powinien poinformować 

przedstawiciela rządowego zapewnienia jakości  

i/lub zamawiającego o tym, że wyrób dostarczony  

z zewnątrz został odrzucony, przerobiony lub 

naprawiony, co zidentyfikowano jako wiążące się 

z ryzykiem, lub dostarczony przez dostawcę 

zewnętrznego, którego wybór lub którego 

późniejszą działalność można określić jako 

ryzykowną. 

Ten punkt uznawany jest za niewymagający 

wyjaśnień. 

5.4.7 Nadzorowanie produkcji i dostarczanie 

usługi [8.5.1] 

1. Dostawca powinien doskonalić i stosować 

wytyczne w zakresie działalności związanej  

z nadzorem procesu produkcji materiałów, części, 

podzespołów, podsystemów oraz dostarczanego 

wyrobu w celu zapewnienia, że określone 

wymagania zostaną spełnione. 

Przedstawiciel rządowego zapewnienia jakości  

i zamawiający powinni wiedzieć, jakie procesy 

dostawca może zlecić na zewnątrz i jak 

zarządzać takim outsourcingiem. Umowy 

outsourcingowe nie zawsze mogą być 

specyficzne dla umowy i mogą zostać 

wykorzystane przez dostawcę w krótkim czasie. 

 

Gdy dostawca ustali, że prace muszą zostać 

zlecone podwykonawcom, dostawca powinien 

udostępnić takie informacje przedstawicielowi 

rządowego zapewnienia jakości i/lub 

zamawiającemu tak wcześnie, jak to możliwe. 

Dzięki temu przedstawiciel rządowego 

zapewnienia jakości i zamawiający mogą na 

wczesnym etapie rozważyć potrzebę rządowego 

zapewnienia jakości w obiektach zewnętrznego 

dostawcy. 

2. Dostawca powinien ustalić i przestrzegać 

wytycznych w zakresie jakości wykonania  

w sposób najbardziej praktyczny (czyli w oparciu 

o przyjęte normy, reprezentatywne próbki lub 

ilustracje). 

5.4.8 Identyfikacja i identyfikowalność [8.5.2] 

W przypadku, gdy awaria sprzętu lub jego części 

może spowodować jego zniszczenie, zakłócenie 

Wymagania dotyczące identyfikowalności 

nałożone na dostawcę mogą pomóc  

w zminimalizowaniu wpływu niezgodnego 

as product technical and Supplier process risk, 

noting that part of the defence supply chain and 

may be relevant to other contracts. 

 

 

3. The Supplier shall notify the GQAR and/or 

Acquirer if an externally provided product is 

rejected, reworked, or repaired which has been 

identified as involving risk or supplied by an 

External Provider whose selection or subsequent 

performance has been identified as involving risk. 

 

 

 

This paragraph is considered self-explanatory. 

 

 

 

 

 

 

5.4.7 Control of Production and Service 

Provision [8.5.1] 

1. The Supplier shall develop and maintain 

instructions for the conduct of activities related to 

the control of production of material, part, 

component, subsystem and system level for the 

product supplied to ensure that the specified 

requirements are met. 

The GQAR and the Acquirer should be aware of 

what processes the Supplier might outsource and 

how such outsourcing is managed. Outsourcing 

agreements may not always be contract specific 

and might be used at short notice by the Supplier. 

 

 

 

When the Supplier determines that work has to be 

sub-contracted to an External Provider, the 

Supplier should make such information available 

 to the GQAR and/or Acquirer as early as 

possible. This enables the GQAR and Acquirer to 

consider the need for GQA at the External 

Provider’s facility at an early stage. 

 

 

 

2. The Supplier shall establish and maintain 

criteria for workmanship in the clearest practical 

manner (e.g. written standards, representative 

samples or illustrations). 

 

5.4.8 Identification and traceability [8.5.2] 

Where the failure of an item or component could 

lead to the loss of equipment, performance or life 

Requirements for traceability placed on the 

Supplier may help to minimize the impact of non-

conforming material on product in production, at 
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działania lub skrócenie żywotności, ciągłe  

prowadzenie identyfikowalności jest 

obowiązkowe. 

materiału na wyrób podczas produkcji, na etapie 

kontroli lub już dostarczonego. 

Wymaga to od dostawców gromadzenia 

informacji dotyczącej komponentów i materiałów 

użytych podczas produkcji. Przykłady tego mogą 

obejmować uszczelki typu O, materiały 

spawalnicze i inne materiały, które są 

kontrolowane partiami.  Takie dokumenty 

powinny umożliwiać wycofanie wyrobu  

w przypadku, gdy materiał zostanie później 

uznany za podejrzany lub niezgodny. 

Korzyści z zarządzania identyfikowalnością 

realizuje się przez zmniejszenie wielkości 

wycofania dostarczonych jednostek 

zawierających błędy. Poprawia to 

identyfikowalność wstecz aż do źródła 

pochodzenia, co zmniejsza prawdopodobieństwo 

wprowadzenia podrobionych materiałów do 

łańcucha dostaw. Udane doskonalenie procesów 

i wyrobów, dzięki lepszemu zarządzaniu 

procesem, umożliwia stosowanie 

identyfikowalności w celu informowania 

użytkowników w trakcie podejmowania decyzji  

o ryzyku dalszego używania niezgodnych 

wyrobów w operacjach obronnych. 

Dostawca powinien zidentyfikować dane 

wyjściowe, aby zapewnić identyfikowalność  

w całym łańcuchu dostaw, w tym status wyrobów 

wyjściowych w odniesieniu do wymagań 

monitorowania i pomiarów w trakcie produkcji  

i świadczenia usług.  

 

Jest to związane z krytycznymi charakterystykami 

i powinno być stosunkowo proste dla instytucji/ 

organizacji zajmujących się projektowaniem. 

then it is mandatory to maintain traceability. inspection or already delivered. 

 

This requires Suppliers to maintain build records 

during manufacture where components and 

materials have been used. Examples of this could 

include O seals, welding consumables and other 

material that are batch controlled. Such records 

should be able to support product recall in the 

event that material is subsequently found to be 

suspect or nonconforming. 

 

Benefits of managing traceability are realised 

through reduced recall size for delivered units 

shown to contain errors. It improves traceability 

back to origin, which will reduce the likelihood of 

counterfeit material entering the supply chain. 

Successful process and product improvements, 

through better management of the process, 

enables applied traceability to inform users when 

making decisions on the risk of continued use of 

non-conforming products in defence operations. 

 

 

 

 

The Supplier should identify outputs to ensure 

traceability through the supply chain, including the 

status of outputs in relation to monitoring and 

measurement requirements throughout 

production and service provision. 

 

 

This is linked to critical characteristics and should 

be relatively straightforward for Design 

Authorities/Organisations. GQARs should pay 
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Przedstawiciele rządowego zapewnienia jakości 

powinni zwrócić szczególną uwagę, aby upewnić 

się, że klauzula ta jest spełniona, zwłaszcza  

w organizacjach produkcyjnych.   

5.4.9 Własność należąca do klientów lub 

dostawców zewnętrznych [8.5.3] 

 

1. Jeśli wyroby dostarczane przez 

zamawiającego zaginęły, zostały uszkodzone lub 

zostały uznane za nieodpowiednie do 

wykorzystania zgodnie z wymaganiami umowy, 

dostawca powinien bezzwłocznie poinformować  

o tym zamawiającego i przedstawiciela 

rządowego zapewnienia jakości i zachować 

udokumentowane informacje. 

Ten punkt uznawany jest za niewymagający 

wyjaśnień. 

2. Jeśli dostawca stwierdzi, że wyrób dostarczony 

przez zamawiającego jest nieodpowiedni do 

wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem, 

powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt 

zamawiającemu i koordynować z nim podjęte 

działania naprawcze. Dostawca powinien również 

powiadomić przedstawiciela rządowego 

zapewnienia jakości. 

5.4.10 Zabezpieczenie [8.5.4] 

1. Daty ważności wyrobów z ograniczonym 

terminem przydatności do użycia podlegają 

nadzorowaniu. 

Dostawca powinien zabezpieczyć swoje wyroby, 

w tym podzespoły i komponenty, podczas 

produkcji i świadczenia usług.  Wyrób należy 

zabezpieczyć w zakresie niezbędnym do 

zapewnienia zgodności z wymaganiami. 

Zastosowane kontrole powinny być odpowiednie 

do zastosowania i długości życia wyrobu.   

Zabezpieczenie wyrobu obejmuje zarówno 

procesy produkcyjne, jak i instalację, serwis  

i przechowywanie wyrobu, w tym identyfikację, 

obsługę, kontrolę zanieczyszczenia, pakowanie, 

transport i ochronę. 

2. Jeżeli jest to zasadne, sprawdzenie terminu 

ważności/terminu przechowywania należy 

wykonać w czasie utrzymywania, serwisowania, 

przechowywania lub przy montażu.  

 

particular attention to ensure this clause is 

satisfied especially in manufacturing 

organisations. 

 

5.4.9 Property belonging to customers or 

External Providers [8.5.3] 

 

1. If products provided by the Acquirer are lost, 

damaged or otherwise found to be unsuitable for 

their intended use in accordance with the 

contract, the Supplier shall immediately inform the 

Acquirer and GQAR and retain documented 

information. 

 

 

This paragraph is considered self-explanatory. 

2. When the Supplier establishes that an acquirer 

supplied product is unsuitable for its intended use, 

they shall immediately report to and coordinate 

with the Acquirer the remedial actions to be taken. 

The Supplier shall also inform the GQAR.  

 

 

 

5.4.10 Preservation [8.5.4] 

1. Products with limited shelf life shall be subject 

to control of their expiry dates. 

 

The Supplier should preserve their products, 

including sub-assemblies and components, 

during production and service provision. Product 

must be preserved to the extent necessary to 

ensure conformity to requirements.  

The controls applied should be relevant to the 

application and longevity of the product. 

Preservation of product extends from 

manufacturing processes, through to installation, 

in service and storage of the product, including 

identification, handling, contamination control, 

packaging, transportation and protection. 

2. If applicable, the control of expiry date/shelf life 

shall be applied during maintenance, servicing, 

storage or when fitted. 
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3. Należy określić pozostały termin przydatności 

do użycia i przekazać tąinformację 

przedstawicielowi rządowego zapewnienia 

jakośći i/lub zamawiającemu przed dostawą. 

Ten punkt uznawany jest za niewymagający 

wyjaśnień.  

 

5.4.11 Zwolnienie wyrobów [8.6] 

1. Dostawca powinien zagwarantować dostawę 

wyłącznie wyrobów spełniających wymagania 

jakościowe. Przedstawiciel rządowego 

zapewnienia jakości i/lub zamawiający zastrzega 

sobie prawo do odrzucenia wyrobów 

niezgodnych. 

 

Dostawca ma obowiązek zapewnić, że tylko 

akceptowalne wyroby zostaną dostarczone do 

zamawiającego.  Dostawca ma obowiązek 

zapewnić wdrożenie odpowiednich procesów  

w celu weryfikacji zgodności z wymaganiami 

umowy, w tym identyfikację i analizę niezgodnych 

wyrobów, przed zwolnieniem/dostarczeniem do 

zamawiającego.   

Zamawiający ma zapewnić, aby odpowiednie 

kryteria akceptacji zostały określone i przekazane 

dostawcy, aby zapewnić pełne zrozumienie 

wymagań. 

2. Dostawca powinien dostarczyć 

przedstawicielowi rządowego zapewnienia 

jakości i/lub zamawiającemu świadectwo 

zgodności, chyba że ustalono inaczej.  

 

 

Świadectwo zgodności (CoC) to dokument 

podpisany przez dostawcę, który stwierdza, że 

produkt jest zgodny z wymaganiami umowy.  

Zalecane minimalne informacje wymagane dla 

CoC są wyszczególnione w załączniku F. 

Dostawca jest proszony o odnotowanie, że 

umowa może określać konkretny formularz CoC 

i/lub określać szczegółowe informacje dotyczące 

umowy, które należy uwzględnić w CoC. 

Jeżeli umowa wymaga, aby przedstawiciel 

rządowego zapewnieina jakości dostarczył 

oświadczenie o rządowym zapewnieniu jakości, 

wówczas do CoC można dodać miejsce do 

podpisu przez przedstawiciela rządowego 

zapewnienia jakości. Więcej informacji znajduje 

się w załączniku F. 

3. Odpowiedzialność za zgodność  

z wymaganiami wyrobów dostarczanych 

zamawiającemu ponosi wyłącznie dostawca. 

Ten punkt uznawany jest za niewymagający 

wyjaśnień.  

 

3. Remaining shelf-life shall be identified and 

communicated to the GQAR and/or Acquirer prior 

to delivery. 

 

This paragraph is considered self-explanatory. 

5.4.11 Release of products [8.6] 

1. The Supplier shall ensure that only acceptable 

products, intended for delivery, are released. The 

GQAR and/or Acquirer reserve the right to reject 

nonconforming products. 

The Supplier is to ensure that only acceptable 

products are delivered to the Acquirer. The 

Supplier is to ensure they have the appropriate 

processes in place to verify the conformance to 

contractual requirements, including the 

identification and resolution of nonconforming 

products, prior to release/delivery to the acquirer. 

 

The Acquirer is to ensure the appropriate 

acceptance criteria is defined and communicated 

to the Supplier to ensure requirements are fully 

understood. 

2. The Supplier shall provide a Certificate of 

Conformity at release of product to the GQAR 

and/or Acquirer unless otherwise instructed. 

The Certificate of Conformity (CoC) is a 

document, signed by the Supplier, which states 

that, the product conforms to the contractual 

requirements. 

The recommended minimum information required 

for a CoC is detailed at Annex F. 

The Supplier is asked to note that the contract 

may identify a specific CoC form and/or define 

contract specific information that should be 

included in the CoC. 

If the contract requires the GQAR to provide a 

statement of GQA then a signature block may be 

added to the CoC. Further information is provided 

at Annex F. 

 

 

3. The Supplier is solely responsible for the 

conformance to requirements, of products 

provided to the Acquirer. 

This paragraph is considered self-explanatory. 
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4. Jeżeli jest wymagane przeprowadzenie 

czynności związanych z kontrolą końcową lub 

formalną akceptacją wyrobu przez 

przedstawiciela rządowego zapewnienia jakości 

i/lub zamawiającego to dostawca powinien 

powiadomić o planowanym terminie ich 

wykonania z wyprzedzeniem co najmniej 10 dni 

roboczych,o ile w umowie nie określono inaczej. 

Należy rozważyć, zaplanować i uzgodnić 

odpowiednie powiadomienie o wymaganiach 

prowadzenia wszelkich działań przedstawiciela 

rzadowego zapewnienia jakości/zamawiającego. 

5.4.12 Nadzór nad niezgodnymi wyjściami 

[8.7] 

1. Dostawca powinien ustanowić i wdrożyć 

udokumentowane procedury, służące do 

identyfikacji, nadzoru i oddzielenia wyrobów 

niezgodnych. Wyrób o nieokreślonym lub 

nieznanym statusie uznaje się za wyrób 

niezgodny. 

Zamawiający będą musieli posiadać własne 

wewnętrzne procesy kontroli niezgodnego 

wyrobu, a także odstępstw od wymagań umowy.  

Procesy te powinny określać, w jaki sposób 

organizacja reaguje na niezgodność, 

podejmować działania w celu kontroli  

i korygowania jej oraz radzić sobie  

z konsekwencjami, oceniając i usuwając 

pierwotną przyczynę. 

Aby dostawca spełnił to wymaganie w sposób 

spójny i kontrolowany, uzasadnione jest 

oczekiwanie, że zostaną ustanowione procesy 

zapewniające segregację, przechowywanie  

i identyfikację niezgodnych wyrobów. Należy 

podjąć odpowiednie działania w celu ustalenia  

i przekazania ich statusu, aby zapobiec 

wprowadzeniu niezgodnego wyrobu do łańcucha 

dostaw. 

2. Przedstawiciel rządowego zapewnienia jakości  

i/lub zamawiający mogą nie zaakceptować 

udokumentowanych procedur identyfikacji, 

nadzoru oraz oddzielenia wyrobów niezgodnych, 

jeśli zostało udowodnione, że niezapewniają one 

niezbędnego nadzoru. 

Przedstawiciel rządowego zapewnienia jakości 

i/lub zamawiający może odrzucić 

udokumentowaną przez dostawcę procedurę 

kontroli wyrobu, jeśli uzna, że nie jest ona 

niewystarczająca, aby przedstawiciel rzadowego 

zapewnienia jakości i/lub zamawiający mogli 

zaufać niezbędnym kontrolom. 

3. Dostawca powinien powiadomić 

przedstawiciela rządowego zapewnienia jakości 

Należy rozważyć dodanie następującego punktu  

z AQAP 2131 (pkt. 2.6): 

4. Where the GQAR/and or Acquirer is required to 

perform any final inspection or formal acceptance 

activities, the Supplier shall provide the 

GQAR/and or Acquirer with a minimum of 10 

working days notification of the event unless 

otherwise stated in the contract. 

 

 

Suitable notification of the requirements to 

conduct any GQAR / Acquirer activities should be 

considered, scheduled and agreed. 

5.4.12 Control of nonconforming products 

[8.7] 

1. The Supplier shall issue and implement 

documented procedures which identify, control 

and segregate all nonconforming products. 

Product with unidentified or unknown status shall 

be classified as nonconforming product. 

 

Acquirers will need to have their own internal 

processes for the control of non-conforming 

product and also concession against contract 

requirement. These processes should identify 

how the organization reacts to nonconformity, 

take action to control and correct it and deal with 

its consequences, evaluating and addressing the 

root cause. 

 

For the Supplier to meet this requirement in a 

consistent and controlled manner it is reasonable 

to expect there to be established processes in 

place to ensure segregation, containment and 

identification of nonconforming product(s). 

Appropriate actions should be in place to 

determine and communicate its status to prevent 

nonconforming product entering the supply chain. 

 

2. Documented procedures for the identification, 

control, and segregation of nonconforming 

product are subject to disapproval by the GQAR 

and/or Acquirer when it can be shown that they do 

not provide the necessary controls. 

 

 

The GQAR and/or Acquirer may reject the 

Supplier’s documented procedure for the control 

of product if it considers it not suitably robust 

enough to give the GQAR and/or Acquirer 

confidence in the necessary controls. 

3. The Supplier shall notify the GQAR and/or 

Acquirer of non-conformities and corrective 

Consider adding the following AQAP 2131 para 

2.6: 
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i/lub zamawiającego o niezgodnościach oraz 

niezbędnych do przeprowadzenia działaniach 

korygujących, jeśli nie ustalono inaczej. 

Przedstawiciel rządowego zapewnienia jakości 

i/lub zamawiający zastrzegają sobie prawo do 

odrzucenia wszystkich przeróbek i napraw oraz 

mogą przyjąć wyrób bez zmian. 

 

Wymaganie to uprawnia zamawiającego/ 

przedstawiciela rządowego zapewnienia jakości  

do odrzucenia dyspozycji dostawcy dotyczących 

niezgodnego wyrobu. Jest to wymagane  

w przypadku propozycji, które będą miały 

szkodliwy wpływ na wyrób lub bardziej złożone 

zespoły. Uwzględnienie użytkowania przez cały 

cykl życia wyrobu (np. naprawa podczas produkcji 

może wykluczyć możliwość przyszłych napraw  

w trakcie okresu użytkowania). 

Niezgodności i związane z nimi działania 

korygujące należy zgłosić przedstawicielowi 

rządowego zapewnienia jakości i/lub 

zamawiającemu, który dokona oceny przeróbek  

i ich akceptowalności. 

Zachowane informacje należy udostępnić 

przedstawicielowi rządowego zapewnienia 

jakości i/lub zamawiającemu, aby umożliwić 

rozważną ocenę potencjalnego wpływu na 

powiązane wyroby lub systemy, których możliwe 

jest, że dostawca nie będzie świadomy. 

Na przykład, dyspozycja „używaj w stanie,  

w jakim są”, co oznacza, że zamawiający 

przyjmuje materiały niezgodne, istnieje 

możliwość, że może to mieć negatywny wpływ na 

powiązane systemy. 

4. Gdy dostawca proponuje w ramach odstępstwa 

stosowanie, zwolnienie lub przyjęcie wyrobu 

niezgodnego, niezbędne jest uzyskanie zgody 

przedstawiciela rządowego zapewnienia jakości 

i/lub zamawiającego, chyba że ustalono inaczej. 

 

Dostawca powinien być w stanie zaprezentować 

kontrolę nad odstępstwami, w tym autoryzację 

odstępstw zastosowanych na czas określony.  

Należy zauważyć, że łączny wpływ odstępstw 

należy rozpatrywać na poziomie systemu. 

Zachowane informacje należy udostępnić 

przedstawicielowi rządowego zapewnienia 

jakości i/lub zamawiającemu, aby umożliwić 

rozważną ocenę potencjalnego wpływu na 

actions required, unless otherwise agreed with 

the GQAR and/or Acquirer. The GQAR and/or 

Acquirer reserves the right to reject all rework, 

repair and use as is dispositions. 

This requirement establishes the right of the 

Acquirer/GQAR to reject the Supplier's 

dispositions of nonconforming product. This is 

required for proposals that will have a detrimental 

effect on the product or higher assemblies. 

Inclusive of through life usage (e.g. a repair during 

manufacture may eliminate the possibility of 

future repairs during service life). 

 

 

Nonconformities and their associated corrective 

actions are to be communicated to the GQAR 

and/or Acquirer who will make an assessment on 

the rework and it acceptability. 

 

The retained information is required to be made 

available to the GQAR and/or Acquirer to enable 

a considered evaluation of any potential impact on 

related products or systems; it is possible that the 

Supplier may not be aware of these. 

 

For example, "use as is" dispositions, which 

effectively mean the Acquirer is taking receipt of 

nonconforming material, there is a possibility that 

this may have a negative impact on related 

systems. 

4. Where the Supplier proposes to raise a 

concession for the use, release or acceptance of 

a nonconforming product then appropriate 

authorisations shall be obtained from the GQAR 

and/or Acquirer unless otherwise agreed. 

The Supplier should be able to demonstrate 

control over concessions, including authorization 

of life-limited concessions. 

It must be noted that the cumulative effect of 

concessions has to be considered at system level. 

The retained information is required to be made 

available to the GQAR and/or Acquirer to enable 

a considered evaluation of any potential impact on 

related products or systems; it is possible that the 
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powiązane wyroby lub systemy; których możliwe 

jest, że dostawca nie będzie świadomy. 

Zamawiający muszą upewnić się, że wymagania  

dotyczące odstępstw wyraźnie określono  

w umowie. Zamawiający powinni mieć 

świadomość, że praktyka kraju, w którym zawarta 

jest umowa oraz kraju, w którym umowa zostanie 

wykonana, mogą być różne w odniesieniu do 

postępowania z odstępstwami i dlatego powinni 

jasno określać wymagane działania. 

5. Wymagania zamawiającego w zakresie 

odstępstw dotyczą zarówno prac zleconych 

wykonawcom zewnętrznym, jak i zakupionych 

wyrobów. Dostawca powinien rozpatrzyć każde 

zapytanie dostawców zewnętrznych przed 

przedłożeniem przedstawicielowi rządowego 

zapewnienia jakości i/lub zamawiającemu. 

Kontrola nad zleceniami i zakupami zewnętrznymi 

jest konieczna, aby mieć pewność, że wyrób 

niezgodny jest zarządzany w całym łańcuchu 

dostaw.  Obejmuje to informowanie  

o przypadkach niezgodnego wyrobu przed 

dostarczeniem. 

6. Dostawca powinien przechowywać 

udokumentowane informacje dotyczące zakresu 

ilościowego i/lub okresu obowiązywania 

odstępstw. Po upływie okresu obowiązywania 

odstępstw dostawca powinien zagwarantować 

zgodność z wymaganiami zawartymi w umowie. 

Dostawca powinien być w stanie wykazać się 

kontrolą nad odstępstwami, w tym wydanymi 

zezwoleniami na odstępstwa na czas określony.   

7. Dostawca powinien zawiadomić 

przedstawiciela rządowego zapewnienia jakości 

i/lub zamawiającego o otrzymaniu od dostawcy 

zewnętrznego wyrobu niezgodnego  

z wymaganiami, który podlega rządowemu 

zapewnieniu jakości. 

 

 

 

 

Wymaganie to uprawnia zamawiającego/ 

przedstawiciela rządowego zapewnienia jakości 

do odrzucenia dyspozycji dostawcy. Należy 

skorzystać z tego prawa w przypadku takich 

propozycji, w których będzie to miało szkodliwy 

wpływ na wyrób i jego okres użytkowania (np. 

naprawa podczas produkcji może wyeliminować 

możliwość przyszłych napraw w trakcie okresu 

użytkowania). Również w przypadku dyspozycji 

„użytkowania w stanie, w jakim się znajduje”, co 

oznacza, że zamawiający przyjmuje materiał 

niezgodny, istnieje możliwość, że będzie to miało 

Supplier may not be aware of these. 

 

Acquirers must ensure that the contractual 

requirements for dealing with concessions are 

clearly stated in the contract. Acquirers should be 

aware that national practice of the country placing 

the contract and the nation where the contract will 

be performed may be different with respect to 

handling concessions and should therefore 

clearly set out the required actions. 

5. The Acquirer requirements for concessions 

apply equally to outsourced processes or 

purchased products. The Supplier shall review 

any request from External Providers before 

submission to the GQAR and/or Acquirer. 

Control over outsourced and purchased products 

is necessary to give confidence that non-

conforming product is managed throughout the 

supply chain. This includes the communication of 

instances of non-conforming product prior to 

submission. 

 

6. The Supplier shall retain documented 

information of quantity authorized and/or 

expiration date for concessions or deviation 

permits. The Supplier shall ensure compliance 

with the contract requirements when the 

authorization expires. 

The Supplier should be able to demonstrate 

control over concessions, including authorization 

of life-limited concessions. 

7. The Supplier shall notify the GQAR and/or the 

Acquirer of nonconforming product received from 

an External Provider that has been subject to 

Government Quality Assurance. 

This requirement establishes the right of the 

Acquirer/GQAR to reject the Supplier's 

dispositions. This is to be exercised for such 

proposals where it will have a detrimental effect 

on the product and its through life usage (e.g. a 

repair during manufacture may eliminate the 

possibility of future repairs during service life). 

Also for "use as is" dispositions, which effectively 

mean the Acquirer is taking receipt of 

nonconforming material, there is a possibility that 

this will have a negative impact on related 

systems (e.g. reduced flow rate of a pump 
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negatywny wpływ na powiązane systemy (np. 

zmniejszone natężenie przepływu pompy 

uniemożliwiające prawidłowy poziom chłodzenia 

lub smarowanie). Łączny wpływ odstępstw należy 

rozpatrywać na poziomie systemu.   

5.5 Ocena efektów działania  

5.5.1 Zadowolenie klienta [9.1.2] 

1. Wszelkie skargi lub niedociągnięcia dotyczące 

umowy, które zgłosił przedstawiciel rządowego 

zapewnienia jakości i/lub zamawiający, należy 

odnotować jako reklamacje klienta. 

Przedstawiciel rządowego zapewnienia jakości 

/zamawiający muszą zaznaczyć, że reklamacje, 

które składają są reklamacjami klienta 

(reklamacje klienta zdefiniowano w ISO 9000). 

Reklamacja jest wyrazem niezadowolenia 

skierowanym do dostawcy w związku z jego 

wyrobem lub usługą, w odniesieniu do którego 

odpowiedź jest wyraźnie lub pośrednio 

oczekiwana.   

2. Dostawca powinien udzielić odpowiedzi 

zgłaszającemu reklamację lub wadę, udzielając 

przy tym informacji o analizie przyczyny źródłowej 

oraz działaniach korygujących. 

 

Uwaga: Reklamacje klientów mogą mieć formę 

zgłoszenia niezgodności jakości, raportów 

wystąpienia lub rozbieżności lub jakiegokolwiek 

innego formatu. Bez względu na 

formatreklamacji, przedstawiciel rządowego 

zapewnienia jakości i/lub zamawiający powinien 

określić je jako „reklamacje klienta”.   

Odpowiedzi dostawcy na reklamacje powinny być 

dostępne w celu wykazania, w jaki sposób 

dostawca zareagował w odniesieniu do przyczyny 

reklamacji i jak zareagował na następujące 

kwestie: określenie przyczyny reklamacji, 

wdrożenie korekcji i działań korygujących, 

przegląd skuteczności podjętych działań 

korygujących oraz wszelkie wynikające z nich 

zmiany w SZJ i ogólne doskonalenie.  Oczekuje 

się, że reklamacje klientów będą widoczne dla 

zewnętrznych jednostek certyfikujących. 

5.5.2 Audyt wewnętrzny [9.2] 

1. Planując audyt wewnętrzny, dostawca 

powinien zagwarantować, że roczny program 

audytów obejmie swoim  zakresem wszystkie 

procesy i działania o znaczeniu szczególnym 

związane z umową, zamówieniami oraz 

dokumentacją powiązaną i jest zgodny ze 

wszystkimi wytycznymi NATO w tym zakresie. 

Dostawca powinien również przeprowadzać 

audyty wewnętrzne, zgodne ze specyfiką umowy 

w odniesieniu do umowy i wymagań NATO.  

Program audytu powinien koncentrować się na 

krytycznych procesach, zmianach mających 

wpływ na organizację i wynikach poprzednich 

audytów. 

preventing the correct level of cooling or 

lubrication). The cumulative effect of concessions 

has to be considered at system level. 

 

 

5.5 Performance Evaluation  

5.5.1 Customer satisfaction [9.1.2] 

1. Any complaints or deficiencies relevant to the 

contract, reported by the GQAR and/or Acquirer, 

shall be recorded as customer complaints. 

GQARs / Acquirers must highlight that they are 

submitting a customer complaint (Customer 

complaints is as defined in ISO 9000). 

A complaint is an expression of dissatisfaction 

made to the Supplier related to its product or 

service, where a response is explicitly or implicitly 

expected. 

 

 

2. The Supplier shall provide a response to the 

originator of the complaint or deficiency that shall 

include information on root cause analysis and 

corrective action. 

 

Note: Customer complaints could be in the form 

of quality non-conformance, deficiency or 

occurrence reports or another format but 

regardless will be identified by the GQAR and/or 

Acquirer as 'customer complaints'. 

Supplier responses to complaints should be 

available to demonstrate how the Supplier has 

reacted to take control of the cause of the 

complaint and how it has dealt with the following: 

determining the cause of the complaint, 

implementation of the correction and corrective 

action, review of the effectiveness of the 

corrective action taken and any resultant changes 

to the QMS and overall improvements. There is 

an expectation that customer complaints will be 

visible to 3rd Party certification bodies. 

 

5.5.2 Internal audit [9.2] 

1. During the planning of internal audits the 

Supplier shall ensure that their audit programme 

covers all contract related critical processes and 

activities on an annual basis and includes 

contractual requirements and NATO 

supplements. The Supplier shall also consider the 

output from the actions to address risk and 

The Supplier should also conduct internal audits 

that provide contract specific assurance against 

contract and NATO requirements. The audit 

programme should be centred around critical 

processes, changes affecting the organization 

and the results of previous audits. 
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Dostawca powinien również uwzględnić wyniki 

przeprowadzonych czynności celem oceny 

ryzyka i szans.   

2. Jeśli nie ustalono inaczej, dostawca powinien 

powiadomić przedstawiciela rządowego 

zapewnienia jakości  i/lub zamawiającego  

o niedociągnięciach wykrytych w trakcie audytu. 

Ustalenia z audytu, w tym niezgodności, należy 

udostępnić przedstawicielowi rządowego 

zapewnienia jakości i/lub zamawiającemu. 

3. Dostawca powinien przechowywać 

dokumentację potwierdzającą doświadczenie  

i szkolenia audytorów. 

Dostawca powinien być w stanie wykazać 

szkolenia i doświadczenie audytorów.  Może to 

mieć postać rejestrów szkoleń i zapisów audytora. 

5.5.3.1 Dane wejściowe do przeglądu 

zarządzania [9.3.2] 

Przedstawiciel rządowego zapewnienia jakości 

i/lub zamawiający powinien mieć dostęp do 

udokumentowanych informacji z przeglądu 

danych wejściowych, związanych z umową. 

Dostawca ma dokonywać przeglądu SZJ 

organizacji, w zaplanowanych odstępach czasu, 

aby zapewnić jego ciągłą przydatność, 

adekwatność, skuteczność i zgodność ze 

strategicznym kierunkiem organizacji.  Przykłady 

udokumentowanych informacji, które powinny być 

dostępne dla przedstawiciela rządowego 

zapewnienia jakości i/lub zamawiającego, mogą 

obejmować: 

a) zmiany w SZJ dostawcy, które mogą mieć 

wpływ na umowę; 

b) informacje o wydajności SZJ dostawcy 

w związku z umową; 

c) skuteczność działań odnoszących się do 

ryzyka i/lub szans związanych  

z umową; 

d) możliwości doskonalenia.  

5.5.3.2 Dane wyjściowe z przeglądu 

zarządzania [9.3.3] 

1. Przedstawiciel rządowego zapewnienia jakości 

i/lub zamawiający powinien mieć dostęp do 

udokumentowanych informacji o wynikach  

przeglądu zarządzania, dotyczących umowy. 

Ten punkt uznawany jest za niewymagający 

wyjaśnień.  

 

2. Dostawca powinien zawiadomić 

przedstawiciela rządowego zapewnienia jakości 

Wyniki przeglądu zarządzania powinny 

spowodować korzystną zmianę w wydajności.  

opportunities assessment. 

 

 

2. Unless otherwise agreed, the Supplier shall 

inform the GQAR and/or Acquirer of deficiencies 

or findings identified during internal audit. 

 

Audit findings, including deficiencies should be 

made available to the GQAR and/or Acquirer. 

3. The Supplier shall retain documented 

information that demonstrates auditor training and 

experience. 

The Supplier should be able to demonstrate 

auditor training and experience. This may be in 

the form of training records and auditor logs. 

5.5.3.1 Management Review Input [9.3.2] 

 

Documented information of review input, related 

to the contract, shall be available to the GQAR 

and/or Acquirer. 

The Supplier is to review the organization’s QMS, 

at planned intervals, to ensure its continuing 

suitability, adequacy, effectiveness and alignment 

with the strategic direction of the organization. 

Examples of documented information that should 

be available to the GQAR and/or Acquirer could 

include: 

 

 

a) Changes to the Supplier’s QMS that may 

impact the contract; 

b) Information on the Supplier’s QMS 

performance in relation to the contract; 

c) Effectiveness of actions to address contract risk 

and / or opportunities; 

 

d) Opportunities for improvement. 

5.5.3.2 Management Review Output [9.3.3] 

 

1. Documented information of the review output, 

related to the contract, shall be available to the 

GQAR and/or Acquirer. 

 

This paragraph is considered self-explanatory. 

2. The Supplier shall notify the GQAR and/or 

Acquirer of proposed action, resulting from 

The outcomes of the management review should 

cause beneficial change in performance. Outputs 
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i/lub zamawiającego o proponowanych 

czynnościach będących wynikiem przeglądu 

zarządzania, które mogą mieć wpływ na 

zgodność z wymaganiami umowy. W wynikach 

przeglądu zarządzania, gdzie określono etapy 

postępowania, należy wskazać osoby 

odpowiedzialne za wykonanie poszczególnych 

czynności oraz terminy ich realizacji. 

 

Wyniki przeglądu zarządzania powinny 

koncentrować się na doskonaleniu wyrobów, 

procesów i wydajności w odniesieniu do umowy.  

Wyniki można przedstawić jako działania mające 

na celu doskonalenie wyrobu.  Działania mogą 

koncentrować się na jakości projektu, poprawie 

zgodności wyrobu, jakości użytkowania 

prowadzącej do poprawy niezawodności, 

obsługiwalności, trwałości i wydajności.    

5.6 Doskonalenie  

5.6.1 Niezgodności i działania korygujące 

Dostawca powinien zdefiniować procesy, w tym 

narzędzia i techniki używane w procesie analizy 

przyczyn źródłowych dotyczącym występujących 

niezgodności. 

Analiza przyczyn źródłowych jest kluczowym 

działaniem zapobiegającym niezgodnościom  

i jako taka powinna być kontrolowana jako proces.   

Analiza przyczyn źródłowych ułatwi:  

• lepszą identyfikację objawów i przyczyn 

niezgodności; 

• lepszą zdolność do definiowania  

i wdrażania działań korygujących; 

• redukcję powtarzania się niezgodności; 

dostępność informacji w celu zapewnienia 

klientowi i innym zainteresowanym stronom 

większej pewności, że zaproponowane działania 

korygujące zapobiegną przyszłym 

niezgodnościom. 

1. Dostawcy zastosują narzędzia i techniki 

odpowiednie do charakteru i złożoności ich 

działalności oraz będą w stanie zarządzać analizą 

przyczyn źródłowych jako procesem 

biznesowym. 

2. Proces analizy przyczyn źródłowych, narzędzia 

i techniki zastosowane w umowie zostaną 

uwzględnione w planie jakości umowy lub będą 

się do niego odnosić i zostaną udostępnione 

przedstawicielowi rządowego zapewnienia 

jakości i/lub zamawiającemu.   

Review Output that will affect compliance with 

contractual requirements. Review output shall, 

where action item(s) are identified, specify the 

responsible person/function and due date of the 

action item(s). 

from the Management review should focus on 

improvements to products, processes and the 

performance in relation to the contract. Outputs 

could be demonstrated as product improvement 

actions. Actions may focus on the quality of the 

design, improvements to conformity of product, 

the quality of use leading to improved reliability, 

maintainability, durability and performance. 

 

5.6 Improvement  

5.6.1 Nonconformity and Corrective Action 

The Supplier shall define their process, including 

tools and techniques, used to support root cause 

analysis for nonconformities. 

Root cause analysis is a critical activity for the 

prevention of nonconformities and as such should 

be controlled as a process. 

Root Cause analysis will facilitate: 

•            Improved identification of symptoms and 

causes of nonconformities; 

•             Improved ability to define and implement 

corrective actions; 

•             Reduced recurrence of nonconformities; 

Availability of information to provide the customer 

and other interested parties with increased 

assurance that corrective actions proposed will 

prevent future nonconformities. 

 

1. Suppliers will adopt tools and techniques that 

are appropriate for the nature and complexity of 

their business and be able to manage root cause 

analysis as a business process. 

 

2. The root cause analysis process, tools and 

techniques applied to the contract shall be 

included in, or referred to, the contract quality plan 

and be made available to the GQAR and/or 

Acquirer. 
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3. Istnieje wiele uznanych metodologii, narzędzi  

i technik analizy przyczyn źródłowych. Przykłady 

typowych metodologii i technik analizy przyczyn 

pierwotnych to: 

Analiza rodzajów (lub przyczyn) i skutków 

możliwych błędów (FMEACA) 

-   Diagramy Ishikawy (diagram rybiej ości) 

-   Analiza „why-why”. 

4. Rozsądne byłoby oczekiwanie, że dostawca 

będzie posiadał kompetentny personel (zasoby) 

do wspierania technik określonych w swoim 

procesie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. There are many recognised root cause analysis 

methodologies, tools and techniques. Examples 

of common root cause analysis methodologies 

and techniques are: 

Failure Modes (or cause) Effect And Criticality 

Analysis (FMEACA) 

-    Ishikawa diagrams (Herring bone diagram) 

-     Why-Why analysis. 

4. It would be reasonable to expect the Supplier 

to have competent personnel (resource) to 

support the techniques identified in their process. 
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  AQAP 2110 SRD.1 
Wydanie B wersja 1 

ZAŁĄCZNIK A 

 

Wykaz udokumentowanych informacji wymaganych przez AQAP 2110 Wydanie D, Wersja 1, 

oraz ISO 9001:2015 

 

Poniższa lista zawiera udokumentowane informacje wymagane przez AQAP 2110 Wydanie D, wersja 1 
i ISO 9001: 2015. 
 
Gdy powyższe wymagane są w umowie  i/lub system zarządzania jakością dostawcy jest certyfikowany, 
dostawca przedstawi te udokumentowane informacje, które są niezbędne do zapewnienia, że 
wymagania umowy są spełnione i/lub system zarządzania jakością został prawidłowo wdrożony. 
 
Ta lista może pomóc przedstawicielowi rządowego zapewnienia jakości i dostawcy w: 
- przygotowaniu spotkania w sprawie rządowego zapewnienia jakości koncentrującego się na 
uzgodnieniach umowy dotyczących zapewnienia jakości wyrobu i / lub realizacji rządowego zapewnienia 
jakości (patrz ust. 5.4.2) 
- wypełnieniu szablonu uzgodnień dotyczących rządowego zapewnienia jakości  (patrz załącznik D). 
 
Znaczenie użytych ikon dotyczących rodzaju udokumentowanych informacji na poniższej liście to: 

    Należy utrzymywać udokumentowane informacje (patrz: ISO 9001:2015, Załącznik A, 

punkt A.6) 

 Należy przechowywać udokumentowane informacje (patrz: ISO 9001:2015, Załącznik A, 

punkt A.6) 

 Dostawca może utrzymywać lub przechowywać udokumentowane informacje związane  

z umową w oparciu o niniejsze wymagania 

§ 

AQAP 

2110 

§  

ISO 

9001:2015 
   

Opis wymaganych informacji 

4.1  X X  

System zarządzania jakością według publikacji 

AQAP 2110, która obejmuje wymagania ISO 

9001:2015 w stopniu niezbędnym  

dla spełnienia wymagań umowy. 

 4.3 X   
Zakres systemu zarządzania jakością 

stosowanego przez organizację. 

4.1 4.4.2 a) X   Wsparcie funkcjonowania procesów. 

4.1 4.4.2 b)  X  Wsparcie funkcjonowania procesów. 

ANNEX A 

 

List of documented information requested by AQAP 2110 Edition D, Version 1 and ISO 

9001:2015 

 

The below list identifies documented information requested by the AQAP 2110 Edition D, Version 1 and 
ISO 9001:2015.  
 
When those standards are contractual and/or the Supplier is certified according to those standards, the 
Supplier shall release that documented information in order to provide confidence that contractual 
requirements are fulfilled and/or the Quality Management System is correctly implemented. 
 
This list can help the GQAR and the Supplier to:  
- prepare the Post Award GQA meeting focused on the contract arrangements for Quality Assurance of 
the product and/or GQA practicalities (see para. 5.4.2)  
 
- complete the template for GQA Arrangements (see annex D). 
 
The meaning of icons used concerning the type of documented information in the list below is: 

   Maintain documented information (See ISO 9001:2015 Annex A, Paragraph A.6 for detail)  

 

Retain documented information (See ISO 9001:2015 Annex A, Paragraph A.6 for detail)  

 

The Supplier may maintain or retain contract related documented Information against these   

requirements 

§ 

AQAP 

2110 

§  

ISO 

9001:2015 
 

 
 

Description of Documented information 

requested 

4.1  X X  

Quality Management System in accordance with 

AQAP 2110 which includes the requirements of 

ISO 9001:2015 as necessary to satisfy the 

contract requirements.  

 4.3 X   
Scope of the organization’s quality management 

system.  

4.1 4.4.2 a) X   To support the operation of its processes.  

4.1 4.4.2 b)  X  To support the operation of its processes.  



 

47 
 

AQAP 2110 SRD.1 
Wydanie B wersja 1 

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  

 5.2.2 X   Polityka jakości. 

5.2.1  X   Plan ryzyka. 

 6.2.1 X   Cele jakościowe. 

 7.1.5.1  X  
Jako dowód przydatności na potrzeby zasobów 

do monitorowania i pomiarów.  

 7.1.5.2  X X 

Podstawa stosowana w celu wzorcowania  

i weryfikacji ( gdy brak jakichkolwiek 

międzynarodowych czy krajowych norm dot. 

pomiarów). 

 7.2  X  Dowód kompetencji 

5.3.3  X   

Proces mający na celu określenie potrzeb  

w zakresie szkolenia i uzyskiwania kompetencji 

przez wszystkie osoby realizujące działania 

wpływające na jakość wyrobu. 

 7.5.1 b) X X  

Udokumentowane informacje określone przez 

organizację jako niezbędne dla skutecznego 

funkcjonowania systemu zarządzania jakością. 

 8.1 e) X X X 

Udokumentowane informacje dotyczące 

nadzoru i planowania operacyjnego 

( uznane przez organizację za niezbędne). 

5.4.1 

(1) 
  X  

Należy określić udokumentowane informacje, 

w tym kryteria akceptacji oraz informacje  

nt. konfiguracji, które posłużą jako obiektywne 

dowody na zgodność wyrobu z wymaganiami. 

5.4.1 

(2) 
 X X  

Na potrzeby akceptacji wyrobu i procesu jego 

produkcji. Akceptacji podlegają także dostawcy 

zewnętrzni. 

5.4.1.1  X   Plan jakości 

5.4.1.1  X   

Schemat zgodności wymagań i rozwiązań 

może stanowić część planu jakości, bądź też 

funkcjonować jako załączany do niego odrębny 

dokument. 

5.4.1.2.

2 
 X   

Plan zarządzania konfiguracją 

 

 5.2.2 X   Quality policy.  

5.2.1  X   Risk plan.  

 6.2.1 X   Quality objectives.  

 7.1.5.1  X  
As evidence of fitness for purpose of the 

monitoring and measurement resources.  

 7.1.5.2  X X 

The basis used for calibration or verification  

( when no international or national 

measurement standards exists).  

 

 7.2  X  Evidence of competence. 

5.3.3  X   

A process for identifying training needs and 

achieving competence of all personnel performing 

activities affecting product quality.  

 7.5.1 b) X X  

Documented information determined by the 

organization as being necessary for the 

effectiveness of QMS.  

 8.1 e) X X X 

Documented information on operational planning 

and control ( determined by the organization to 

be necessary).  

5.4.1 

(1) 
  X  

Identify documented information including 

acceptance criteria and configuration information 

that will be used as objective evidence of product 

conformance with requirements.  

5.4.1 

(2) 
 X X  

For product approval and production process 

approval. These approvals shall also be applied to 

External Providers.  

5.4.1.1  X   Quality plan.  

5.4.1.1  X   

Requirement and solution compliance matrix can 

be a part of Quality Plan or a separate document 

as an annex to it.  

5.4.1.2

.2 
 X   

Configuration Management Plan 
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 8.2.3.1  X X 

Organizacja potwierdza wymagania klienta 

przed akceptacją (  w przypadku, gdy klient 

nie określi swoich wymagań na piśmie). 

 

 8.2.3.2  X  

Wyniki przeglądu wymagań dot. wyrobów  

i usług; ( stosownie do potrzeb)  

dla wszelkich nowych wymagań dla produktów 

i usług. 

 8.3.2  X  

Wymagane w celu wykazania, że spełniono 

wymagania dot. projektu i jego rozwoju (uwaga: 

dotyczy planowania w odniesieniu do projektu 

 i jego rozwoju). 

 8.3.3  X  Wejścia do projektowania i rozwoju. 

 8.3.4  X  

Nadzór projektowania i rozwoju (wymagane 

wyniki; przeglądy; działania weryfikacyjne; 

walidacja; wszelkie niezbędne działania 

podejmowane w odniesieniu do problemów  

w trakcie ww. działań). 

 8.3.5  X  Wyjścia z projektowania i rozwoju. 

 8.3.6  X  

Zmiany w projektowaniu i rozwoju oraz wyniki 

przeglądów (uwaga: dotyczy zmian  

w projektowaniu i rozwoju). 

 8.4.1  X  

Ocena, dobór, nadzór nad działaniem,  

oraz ponowna ocena dostawców 

zewnętrznych, a także wszelkie niezbędne 

działania wynikające w powyższych ocen. 

5.4.6   X  
Weryfikacja i/lub walidacja zakupionych 

wyrobów. 

5.4.6.1   X  

Przegląd dokumentacji dot. zakupu w celu 

zapewnienia, że wszystkich dostawców objęto 

odpowiednimi wymaganiami umowy. 

5.4.6.2  X   

Proces mający na celu unikanie wykrywanie, 

minimalizowanie wpływu, dysponowanie  

(eliminowanie i składowanie) odnoszący się do 

 

 

 

8.2.3.1  X X 

Customer’s requirements shall be confirmed by 

the organization before acceptance ( when the 

customer does not provide a documented 

statement of their requirements). 

 8.2.3.2  X X 

Results of the review of the requirements for 

products and services; ( as applicable) on any 

new requirements for the products and services.  

 

 8.3.2  X  

Needed to demonstrate that design and 

development requirements have been met (note: 

regarding design and development planning).  

 8.3.3  X  Design and development inputs.  

 8.3.4  X  

Design and development controls (results to be 

achieved; reviews; verification activities; 

validation activities; any necessary actions are 

taken on problems during those activities).  

 

 8.3.5  X  Design and development outputs. 

 8.3.6  X  

Design and development changes and the results 

of reviews (note: regarding Design and 

development changes). 

 8.4.1  X  

Evaluation, selection monitoring of performance, 

and re-evaluation of external providers, and any 

necessary actions arising from the evaluations.  

5.4.6   X  
Verification and/or validation of purchased 

products.  

5.4.6.1   X  

Review of purchasing documents to verify that the 

correct contractual requirements have been 

flowed down.  

5.4.6.2  X   

A process for the avoidance, detection mitigation, 

and disposition of Counterfeit Materiel.  
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podrobionego sprzętu. 

5.4.7  

(1) 
 X   

Instrukcje dotyczące nadzorowania produkcji 

 w celu zagwarantowania spełnienia wymagań. 

5.4.7  

(2) 
 X   

Kryteria fachowości wykonania przedstawione 

w jak najbardziej przejrzysty  sposób (np. 

zapisane normy, reprezentatywne przykłady 

lub ilustracje). 

5.4.8 8.5.2  X X 

Identyfikacja wyjść (  ISO jeśli 

identyfikowalność stanowi wymaganie,  

AQAP jeśli awaria sprzętu lub jego części może 

spowodować utratę wyposażenia, sprawności 

lub prowadzić do śmierci). 

5.4.9 8.5.3  X X 

Należy przekazywać informacje nt. własności 

klienta lub dostawcy zewnętrznego ( jeśli 

własność klienta lub dostawcy zewnętrznego 

zostaje zagubiona, ulega uszkodzeniu  

lub z innych przyczyn nie nadaje się  

do wykorzystania). 

 8.5.6  X  

Wyniki przeglądów zmian, osoby 

zatwierdzające zmianę oraz wszelkie 

konieczne działania wynikające z analizy 

(uwaga: dotyczy produkcji i świadczenia usług). 

 8.6  X  

Zwolnienie wyrobów i usług, wraz z dowodami 

na zgodność z kryteriami akceptacji; 

identyfikowalność osób zatwierdzających 

zwolnienie. 

5.4.11 

(2) 
  X X 

Świadectwo zgodności przy zwolnieniu wyrobu

o ile nie udzielono innych instrukcji. 

5.4.11 

(4) 
  X X 

O wydarzeniu należy powiadomić co najmniej 

10 dni roboczych wcześniej,  

chyba że określono inaczej w umowie ( Jeśli 

GQAR i/lub zamawiający są zobowiązani  

do wykonania kontroli końcowej lub czynności 

z zakresu formalnej akceptacji). 

 

5.4.7  

(1) 
 X   

The instructions for the control of production 

activities to ensure that requirements are met.  

5.4.7  

(2) 
 X   

Criteria for workmanship in the clearest practical 

manner (e.g. written standards, representative 

samples or illustrations).  

 

5.4.8 8.5.2  X X 

Unique identification of the outputs (  ISO when 

traceability is a requirement,  AQAP when 

failure of an item or component could lead to loss 

of equipment, performance or life). 

 

5.4.9 8.5.3  X X 

Report on property of a customer or external 

provider (  when the property of a customer or 

external provider is lost, damaged or otherwise 

found to be unsuitable for use). 

 8.5.6  X  

Results of the review of changes, the person(s) 

authorizing the change, and any necessary 

actions arising from the review (note: regarding 

production and service provision). 

 8.6  X  

Release of products and services including 

evidence of conformity with the acceptance 

criteria; traceability to the person(s) authorizing 

the release.  

5.4.11 

(2) 
  X X 

Certificate of Conformity at release of product  

unless otherwise instructed. 

5.4.11 

(4) 
  X X 

Provide minimum of 10 working days notification 

of the event unless otherwise stated in the 

contract (  where the GQAR/and or Acquirer is 

required to perform any final inspection or formal 

acceptance activities). 
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 8.7.2  X  

Opis niezgodności; podjęte działania; 

uzyskane zgody na odstępstwo od wymagań; 

organ decyzyjny w odniesieniu do działań  

w zakresie niezgodności. 

5.4.12 

(1) 
 X   

Celem identyfikacji, oddzielenia i nadzoru 

wszystkich wyrobów niezgodnych. 

5.4.12 

(6) 
  X  

Zakresu ilościowego i/lub okresu 

obowiązywania odstępstw 

 9.1.1  X  

Wyniki oceny działania i skuteczności systemu 

zarządzania jakością. 

 

5.5.1   X  

Wszelkie reklamacje lub braki zgłaszane przez 

przedstawiciela rządowego zapewnienia 

jakości i/lub zamawiającego odnotowuje się 

jako reklamacje klienta. 

 9.2.2  X  
Wyniki wdrożenia programu audytów i wyniki 

audytu. 

5.5.2   X  Stopień wyszkolenia i doświadczenie audytora. 

5.5.3.1   X  Dane wejściowe do przeglądu  umowy. 

5.5.3.2 9.3.3  X  
Wyniki przeglądów zarządzania (związane  

z umową z przywołaną publikacją AQAP). 

 10.2.2  X  

Charakter niezgodności i wszelkie późniejsze  

podjęte działania; wyniki wszelkich działań 

korygujących. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8.7.2  X  

Description of the nonconformity; the actions 

taken; any concessions obtained; identifies the 

authority deciding the action in respect of the 

nonconformity.  

5.4.12 

(1) 
 X   

To identify, control and segregate all 

nonconforming products.  

5.4.12 

(6) 
  X  

Of quantity authorized and/or expiration date for 

concessions or deviation permits.  

 9.1.1  X  

Results of the evaluation of the performance and 

the effectiveness of the quality management 

system.  

5.5.1   X  

Any complaints or deficiencies reported by the 

GQAR and/or Acquirer shall be recorded as 

customer complaints.  

 

 9.2.2  X  
Results of the implementation of the audit 

program and the audit results.  

5.5.2   X  Auditor training and experience.  

5.5.3.1   X  Review input related to the contract.  

5.5.3.2 9.3.3  X  
Results of management reviews (related to the 

contract for AQAP).  

 10.2.2  X  

Nature of the nonconformities and any 

subsequent actions taken; the results of any 

corrective action.  
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ZAŁĄCZNIK B 

Wykaz udokumentowanych informacji, wymaganych przez AQAP 2110 Wydanie D, Wersja 1  

i ISO 10012 

Poniższa lista zawiera udokumentowane informacje wymagane przez AQAP 2110 Wydanie D, wersja 

1 i ISO 10012. 

 

Gdy powyższe wymagane są w umowie  i/lub system zarządzania jakością dostawcy jest certyfikowany, 

dostawca przedstawi te udokumentowane informacje, które są niezbędne do zapewnienia, że 

wymagania umowy są spełnione i/lub system zarządzania jakością został prawidłowo wdrożony. 
 

Ta lista może pomóc przedstawicielowi rządowego zapewnienia jakości  i dostawcy w: 

- przygotowaniu spotkania w sprawie rządowego zapewnienia jakości koncentrującego się na 

uzgodnieniach umowy dotyczących zapewnienia jakości wyrobu i/lub realizacji rządowego zapewnienia 

jakości (patrz ust. 5.4.2) 

- wypełnieniu szablonu uzgodnień dotyczących rządowego zapewnienia jakości (patrz załącznik D). 

 

Znaczenie użytych ikon dotyczących rodzaju udokumentowanych informacji na poniższej liście to: 

 Należy utrzymywać udokumentowane informacje. 

Należy przechowywać udokumentowane informacje. 

 

§ 

AQAP 

2110 

§  

ISO 

10012 
 

Opis wymaganych, udokumentowanych 

informacji 

 5.1 X  System zarządzania pomiarami. 

 6.1.1 X  
Obowiązki całego personelu przypisanego do 

systemu zarządzania pomiarami. 

 6.1.2  X Działania szkoleniowe i skuteczność szkolenia 

 6.2.3  X 

Zawierające informacje wymagane do działania 

systemu zarządzania pomiarami. 

 

 

 

ANNEX B  

List of documented information requested by AQAP 2110 Edition D, Version 1 and ISO 10012. 

 

The below list identifies documented information requested by the AQAP 2110 Edition D, Version 1 

and ISO 10012. 

 

When those standards are contractual and/or the Supplier is certified according to those standards, the 

Supplier shall release that documented information in order to provide confidence that contractual 

requirements are fulfilled and/or the Quality Management System is correctly implemented. 

 

This list can help the GQAR and the Supplier to:  

- prepare the Post Award GQA meeting focused on the contract arrangements for Quality Assurance of 

the product and/or GQA practicalities (see para. 5.4.2)  

 

- complete the template for GQA Arrangements (see annex D). 

 

The meaning of icons used concerning the type of documented information in the list below is:  

  Maintain documented information 

Retain documented information. 

 

§ 

AQAP 

2110 

§  

ISO 

10012 
 

 

Description of Documented information 

requested 

 5.1 X  Measurement management system. 

 6.1.1 X  
Responsibilities of all personnel assigned to the 

measurement management system. 

 6.1.2  X Training activities and effectiveness of the training 

 6.2.3  X 

Containing information required for the operation of 

the measurement management system. 
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 6.2.3 X  

Aby zapewnić identyfikację, przechowywanie, 

ochronę, wyszukiwanie, czas przechowywania  

i dysponowania zapisami. 

 6.3.1 X  

Udokumentowane procedury przyjmowania, 

obsługi, transportu, przechowywania i wysyłki 

urządzeń pomiarowych 

 6.4  X 

Kryteria wyboru, monitorowania i oceny dostawców 

zewnętrznych1. Z wyrobów lub usług dostarczanych 

przez zewnętrznych dostawców.  

 7.1.2 X  

Metody zastosowane do ustalenia lub zmiany 

odstępów czasowych między potwierdzeniami 

metrologicznymi. 

 7.1.4  X Proces potwierdzania metrologicznego. 

 7.2.1 X  Procesy pomiarowe. 

 7.2.2 X  
Procesy pomiarowe zaprojektowane w celu 

spełnienia tych określonych wymagań. 

 7.2.4  X 
Wykazanie zgodności procesu pomiarowego  

z wymaganiami. 

 7.3.1 X  Wszystkie znane źródła zmienności pomiaru. 

 7.3.2  X 

Zapisy dotyczące identyfikowalności wyników 

pomiarów należy przechowywać tak długo, jak 

wymaga tego system zarządzania pomiarami, klient 

lub wymagania ustawowe i regulacyjne. 

 8.2.4 X  
Monitorowanie systemu zarządzania pomiarami  

w ustalonych odstępach czasu 

 8.2.4  X 

Wyniki monitorowania procesów pomiaru  

i potwierdzania oraz wszelkie wynikające z nich 

działania korygujące. 

 8.4.2  X 
Kryteria podjęcia działań korygujących należy 

udokumentować. 

 8.4.3 X  
Zdefiniowanie wymagań dla działań 

zapobiegawczych.  

 6.2.3 X  

To ensure the identification, storage, protection, 

retrieval, retention time and disposition of records. 

 6.3.1 X  

Documented procedures for receiving, handling, 

transporting, storing and dispatching measuring 

equipment 

 6.4  X 

Criteria for selection, monitoring and evaluation of 

External Providers1. Of the products or services 

provided by External Providers.   

 7.1.2 X  

The methods used to determine or change the 

intervals between metrological confirmation. 

 

 7.1.4  X Metrological confirmation process. 

 7.2.1 X  Measurement processes. 

 7.2.2 X  
The measurement processes designed to meet 

these specified requirements. 

 7.2.4  X 
To demonstrate compliance with the requirements 

of the measurement process. 

 7.3.1 X  All known sources of measurement variability. 

 7.3.2  X 

Records of traceability of measurement results 

shall be maintained for as long as required by the 

measurement management system, the customer, 

or by statutory and regulatory requirements. 

 8.2.4 X  
To monitoring measurement management system 

and at established intervals 

 8.2.4  X 

Results of monitoring of the measurement and 

confirmation processes and any resulting 

corrective actions. 

 8.4.2  X 
The criteria for taking corrective action shall be 

documented.   

 8.4.3 X  
For preventive actions to define requirements   

 

                                                
1 Zewnętrzni dostawcy stosowani w ISO 10012 zostali zastąpieni zewnętrznymi dostawcami stosowanymi w ISO 9001: 2015 
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ZAŁĄCZNIK C 

Wykaz udokumentowanych informacji, wymaganych przez AQAP 2110 Wydanie D wersje 1, 

Wersja 2 i ISO 10007. 

 

Poniższa lista zawiera udokumentowane informacje wymagane przez AQAP 2110 Wydanie D, wersja 

1 i ISO 10007. 

 

Gdy powyższe wymagane są w umowie  i/lub system zarządzania jakością dostawcy jest certyfikowany, 

dostawca przedstawi te udokumentowane informacje, które są niezbędne do zapewnienia, że 

wymagania umowy są spełnione i/lub system zarządzania jakością został prawidłowo wdrożony. 

Ta lista może pomóc przedstawicielowi rządowego zapewnienia jakości i dostawcy w: 

- przygotowaniu spotkania w sprawie rządowego zapewnienia jakości koncentrującego się na 

uzgodnieniach umowy dotyczących zapewnienia jakości wyrobu i / lub realizacji rządowego zapewnienia 

jakości (patrz ust. 5.4.2) 

- wypełnieniu szablonu uzgodnień dotyczących rządowego zapewnienia jakości (patrz załącznik D). 

 

Znaczenie użytych ikon dotyczących rodzaju udokumentowanych informacji na poniższej liście to: 

 Należy utrzymywać udokumentowane informacje. 

 Należy przechowywać udokumentowane informacje. 

 

§ AQAP 

2110 

§ ACMP 

2100 

§  

ISO 

10007 
 

Opis wymaganych, udokumentowanych 

informacji 

ACMP 

2100 § 1 

& 4 

 X  

System zarządzania konfiguracją 

 4.2  X Dokumentowanie zmiany. 

AQAP 

2110  § 
5.2 X  

Plan zarządzania konfiguracją 

 

 

 

ANNEX C  

List of documented information requested by AQAP-2110 Edition D Version 1, ACMP 2100 

Edition A Version 2 and ISO 10007. 

 

The below list identifies documented information requested by the AQAP-2110 Edition D, Version 1 

and ISO 10007. 

 

When those standards are contractual and/or the Supplier is certified according to those standards, the 

Supplier shall release that documented information in order to provide confidence that contractual 

requirements are fulfilled and/or the Quality Management System is correctly implemented.  

This list can help the GQAR and the Supplier to:  

- prepare the Post Award GQA meeting focused on the contract arrangements for Quality Assurance of 

the product and/or GQA practicalities (see para. 5.4.2) 

  

- complete the template for GQA Arrangements (see annex D). 

 

The meaning of icons used concerning the type of documented information in the list below is: 

   Maintain documented information.  

Retain documented information. 

  
§ AQAP 

2110 

§ ACMP 

2100 

§  

ISO 

10007 
 

 

Description of Documented information 

requested 

ACMP 

2100 § 1 

& 4 

 X  

Configuration Management System 

 4.2  X Documentation of the change. 

AQAP 

2110  § 
5.2 X  

Configuration management plan 
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5.4.1.2.2 

    

ACMP 

2100 § 3 

 

5.3.2 

   

X 
 

 

Informacje o konfiguracji wyrobu. 

 5.4.1  X Kontrolowanie zmiany. 

 5.4.2  X Wszystkie propozycje zmian. 

 5.4.4  X Dyspozycja zmiany. 

 5.4.5  X Weryfikacja zmiany. 

 5.5.1  X 
Status konfiguracji odpowiadający wynikom 

działalności. 

 5.5.2.1  X 
Identyfikacja konfiguracji i kontrola zmian, 

rozliczanie statusu konfiguracji. 

 5.5.2.2  X 
Ewolucja informacji o konfiguracji produktu. 

 

 5.4.3.1  X 
Oceny dotyczące proponowanej zmiany. 

 

 5.6 X  Audyty konfiguracji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.1.2.2 

 

ACMP 

2100 § 3 

 

5.3.2 

 

X 
 

 

Product configuration information. 

 5.4.1  X To control the change. 

 5.4.2  X All change proposals. 

 5.4.4  X Disposition of the change. 

 5.4.5  X Verification of the change. 

 5.5.1  X 
Configuration status accounting activity results. 

 

 5.5.2.1  X 
Configuration identification and change control 

activities, configuration status accounting. 

 5.5.2.2  X 
Evolving product configuration information. 

 5.4.3.1  X 
Evaluations concerning the proposed change. 

 

 5.6 X  Configuration audits. 
 

Załącznik C - 54 
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ZAŁĄCZNIK D 
Szablon uzgodnień dot. GQA według AQAP 2110 pkt 5.4.2 

Działanie  
z zakresu GQA 

(w zakresie ryzyka) 

Nazwa  
i/lub oznaczenie 

wymagania 
z umowy 

Oznaczenie i opis 
dowodu 

Oznaczenie i opis 
elementu 
dowodu 

Dane 
kontaktowe 
dostawcy 

Rodzaj udzielonego 
wsparcia 

Dostęp  
do informacji 

Data wydania 
zaleceń  

dla GQAR 

Komentarze / 
Uwagi 

    

Osoby, 
komórka 

przedstawiająca 
dowody lub 

element 
dowodu 

 
Wydruk, plik, płyta 

CD, (w razie 
konieczności 

należy wymienić 
rodzaje i wersje 

plików) 

konsultacje lub 
rozstrzygnięcie 

 
ograniczenia 

dostępu 

 
Harmonogram 
i/lub terminarz 

wynikający 
z umowy 
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ANNEX D 
Template for GQA Arrangements per AQAP 2110 paragraph 5.4.2 

 
GQA Action  
(risk based) 

Title and/or reference 
of contractual 
requirements 

Ref. and description 
of the evidence 

Ref. and description of 
the element of 

evidence 
Supplier 

Representative 
Type of support Access to 

Information 
Date of disposal 

for GQAR 
Comments / 
Observations 

    

People department 
who provides the 
evidence or the 

element of evidence 

 
Paper, file, CD Rom 
(if needed mention 

the types and 
versions of files) 

consultation  
of diffusion 

 
restricted 

distribution 

 
Schedule and/or 

regarding the 
contractual 
timetable 

 

Perform the Final Inspection 
of the Electric Primary Pump 

(EPP) 

AQAP-2110 § 5.4.11 Release 
of products and Technical 
Specification 51252 § 12.4 

CoC of the EPP, FAT 
procedure accepted by 

the Acquirer, FAT report 
and DTR quality file for 

the EPP 

DTR quality file of Electric 
Motor. 

Quality engineer (Name 
of person) 

Paper, file, CD Rom (if 
needed mention the types 

and versions of files) 

consultation or 
diffusion; 
restricted 

distribution. 

minimum of 10 working 
days notification. 15 

April 2019 

Final Inspection will be 
performed in the NG production 

plant. 
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W przygotowaniu spotkania w sprawie rządowego zapewnienia jakości, koncentrującego się na 

uzgodnieniach umowy dotyczących zapewnienia jakości wyrobu i/lub realizacji rządowego zapewnienia 

jakości (patrz ust. 5.4.2), przedstawiciel rządowego zapewnienia jakości i/lub zamawiający powinni 

wypełnić tę tabelę dla dostawcy, wypełniając wszystkie pozycje z wyjątkiem „przedstawiciela dostawcy”. 

 

Przed spotkaniem w sprawie rządowego zapewnienia jakości (zapewniającym dostawcy odpowiedni czas 

na wypełnienie szablonu, ale zalecanym nie krótszym niż 10 dni), wypełniony szablon należy wysłać do 

dostawcy z niewypełnioną kolumną „Oznaczenie i opis elementu dowodu ”. 

 

 

Uwaga: Pominięcie treści kolumny „Oznaczenie i opis elementu dowodu” umożliwia przedstawicielowi 

rządowego zapewnienia jakości i/lub zamawiającemu negocjowanie niektórych elementów dowodowych, 

których wcześniej nie wzięto pod uwagę. 

 

Dostawca powinien przygotować się na spotkanie, przeglądając ten szablon i wypełniając puste kolumny; 

„„Oznaczenie i opiselementu dowodu”” i „ przedstawiciel dostawcy ”. 

 

 

Podczas spotkania w sprawie rządowego zapewnienia jakości wypełniony szablon powinien zostać 

przejrzany i uzgodniony zarówno przez dostawcę, jak i przedstawiciela rządowego zapewnienia jakości 

i/lub zamawiającego. 

 

Przedstawienie zatwierdzonej tabeli, dołączonej do protokołu spotkania, stanowi zobowiązanie między 

dostawcą a przedstawicielem rządowego zapewnienia jakości i/lub zamawiającym. 

 

Konieczne mogą być dalsze spotkania w celu: 

 określenia działania przedstawiciela rządowego zapewnienia jakości w siedzibie dostawcy, 

zaangażowanego w wykonanie umowy i/lub u  dostawców zewnętrznych; 

 określenia lub dostosowania daty dostępności uzgodnionego materiału dowodowego zgodnie  

z kamieniami milowymi umowy lub złożonością dostaw przemysłowych. 

 

 

 

 

 

 

 

In preparation for the Post Award GQA meeting, ensuring focus on the contract 

arrangements for Quality Assurance of the product and/or GQA practicalities (see para. 

5.4.2), the GQAR and/or the Acquirer should complete this table for the Supplier by 

completing all the headings except “Supplier Representative”.  

  

Prior to the Post Award GQA meeting (allowing suitable time for the Supplier to complete 

the template but recommended to be not less than 10 days), the completed template should 

be sent to the Supplier with the content for the “Ref. and description of the element of 

evidence” column omitted.  

  

Note: Omitting the content of the “Ref. and description of the element of evidence” column 

enables the GQAR and/or Acquirer to negotiate some elements of evidence which may not 

have been previously considered.  

  

The Supplier should prepare for the meeting by reviewing this template and completing the 

blank columns; “Ref. and description of the element of evidence” and “Supplier 

Representative”.  

  

During the Post Award GQA meeting, the completed template should be reviewed and 

agreed by both the Supplier and the GQAR and/or Acquirer.  

  

 

The release of the approved table, attached to the meeting minutes, forms a commitment 

between the Supplier and the GQAR and/or Acquirer.  

  

Furtherfollow-up meetings may be required to: 

 specify the GQAR engagement at the Supplier's premises, involved in the contract 

execution, and/or External Providers; 

 specify or adjust the dates of availability of the agreed evidence according to the contract 

milestones or the complexity of industrial supplies.  
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Załącznik E   
Wskazówki dotyczące unikania podrobionego sprzętu wojskowego dla AQAP 2110 
Wymaganie AQAP 2110 Wyd. D 
1. Wymaganie AQAP 2110 dotyczące unikania  podrobionego sprzętu wojskowego można 
znaleźć w pkt. 5.4.6.2 „Rodzaj i zakres kontroli” ppkt. 2: 
Dostawca powinien opracować i wprowadzić proces zapobiegania, wykrywania, śledzenia 
i składowania podrobionego sprzętu wojskowego. 
Wytyczne  
2. Sprzęt podrobiony jest z założenia niezgodny (tzn. posiada jakąś cechę, która nie jest w pełni 
zgodna ze specyfikacją lub historią sprzętu). Może to obejmować między innymi surowiec, 
metody produkcji, żywotność części lub fałszywą informację dotyczącą certyfikacji.  Niezgodny 
sprzęt wojskowy uznaje się za podrobiony na skutek złożenia na jego temat nieprawdziwych 
oświadczeń. 
3. Podrobiony sprzęt wojskowy jest niepożądany jako wyposażenie wojskowe, ponieważ może  
w nieprzewidywalny sposób działać i ulegać uszkodzeniom, co może doprowadzić do awarii, 
zagrozić zdolnościom operacyjnym i bezpieczeństwu sprzętu. Poniżej na rys. 2 jest schemat 
przedstawiający najczęstsze sposoby podrabiania i ich przykłady 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 2: Schemat przedstawiający sposoby podrabiania 
 
 
 

 

 

 

 

 

ANNEX E   
Counterfeit Avoidance Guidance for AQAP 2110 
AQAP 2110 Ed.D Requirement 
1. The AQAP 2110 requirement for the avoidance of counterfeit materiel can be found in section 
5.4.6.2 ‘Type and extent of control’ sub-section 2:  
The Supplier shall establish and implement a process for the avoidance, detection, mitigation, 
and disposition of counterfeit materiel. 
 Guidance   
2. Counterfeit materiel is by its nature nonconforming (i.e. there is a characteristic that does not 
fully comply with the specification or history of the materiel). This could include but not limited to 
raw material, manufacturing methods, lifetime of parts or false certification. What makes the 
nonconforming materiel counterfeit is the act of false misrepresentation.   
 
3.Counterfeit materiel is undesirable in defence equipment as it may have unpredictable 
performance and failure modes which could compromise capability and equipment safety. Below 
in Fig 2 is a diagram showing the most common counterfeiting modes and their representation 
 
 

 
Figure 2: Diagram showing the counterfeiting modes 
 

 

 

 

 

 

RODZAJE 
FAŁSZERSTW 

ŹRÓDŁO 

WIEK 

SKŁAD 

KONFIGURACJA 

CERTYFIKACJA 

CECHY 
MATERIAŁU 

BŁĘDNA 
INTERPRETACJA 

Fałszywy znak 
handlowy 

Fałszywa nazwa 
producenta 

Fałszywie wydłużona data 
przydatności 

Nieprawdziwe informacje nt. materiałów 
(np. czy zawiera ołów czy nie) 

Niewłaściwie oznaczenie/identyfikacja 

Sfałszowany proces certyfikacji, 
sfałszowane certyfikaty 

Poddany recyklingowi 

Fałszywe dokumenty 

Fałszywa specyfikacja 
materiału (np. wojskowy lub 
przemysłowy) 

Fałszywe deklaracja 
wytrzymałości 

Zmiana opakowania aby 
sprzęt wyglądał na nowy 

Obniżona jakość 



 

59 
 

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  

AQAP 2110 SRD.1 
Wydanie B wersja 1 

 
 
  

 

 

 

4. Istnieje większe prawdopodobieństwo podrabiania sprzętu wojskowego, gdy:  

a. komponenty lub surowce są tego rodzaju, o którym wiadomo, że jest podatny na podrabianie, 

  

b. projekt wymaga pozyskiwania części, które są przestarzałe lub przewiduje się, że staną się 

przestarzałe podczas cyklu życia sprzętu, 

c. w łańcuchu dostaw prawdopodobnie będzie wiele poziomów,  

d. identyfikowalność materiału nie jest wymagana w inny sposób,  

e. projekt obejmuje części elektryczne, elektroniczne i elektromechaniczne (EEE). 

f. podrabianie wyników testów umożliwia akceptację wyrobu przez organizację. 

g. Jeżeli fałszowanie certyfikatów umożliwia organizacji korzystanie z tego certyfikatu bez 

osiągania wymaganej normy lub wyników. 

5. Istnieją już uznane normy krajowe, niektóre specyficzne dla pewnych domen wyrobów, na 

przykład elektronika objęta jest AS5553. 

6. Inne wytyczne można znaleźć w:  

• STANREC 4791 

• BSI PD IEC/TS 62668-1 Zarządzanie procesami dla awioniki – Zapobieganie podróbkom. Część 

1: Unikanie użycia podrobionych, fałszywych i poddanych recyklingowi komponentów 

elektronicznych; 

• SAE AS6174 Podrobiony sprzęt; zapewnienie zakupu materiałów oryginalnych i zgodnych. 

7. Proces dostawcy powinien odzwierciedlać podrabiane typy i poziom ryzyka. Schemat na rys. 3 

odzwierciedla ryzyko opisane w tekście w odniesieniu do podrobionych materiałów w łańcuchu 

dostaw oraz ryzyko związane z wyrobami końcowymi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. There is an increased probability of counterfeit materiel where:   

a. the components or raw materials are of a type that are known to be vulnerable to 

counterfeiting,   

b. the design requires the sourcing of parts that are obsolescent, or are foreseen to become 

obsolescent during the lifecycle of the equipment,  

c. there are likely to be multiple tiers in the supply chain,   

d. traceability of the materiel is not otherwise mandated,   

e. the design includes Electrical, Electronic and Electro-mechanical (EEE) parts.  

f. where counterfeiting of test results enables the product to be accepted by an organisation.  

g. Where counterfeiting of certificates enables an organisation to benefit from that certification 

without achieving the required standard or output.  

5. There are recognised national standards already in existence, some specific to certain product 

domains, for example electronics is covered by AS5553.  

6. Other guidance may be identified in:   

• STANREC 4791  

•  BSI PD IEC/TS 62668-1 Process management for avionics - Counterfeit prevention. Part 1: 

Avoiding the use of counterfeit, fraudulent and recycled electronic components;  

 

•  SAE AS6174 Counterfeit Materiel; Assuring Acquisition of Authentic and Conforming Materiel. 

7. The Supplier’s process should reflect the counterfeit types and the level of risk. The diagram at 

Fig 3 reflects the risks described in the text in relation to counterfeit materiel in the supply chain 

and risk in final products.   
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Rysunek 3: Schemat oceny ryzyka podróbek 

 

Oświadczenie i polityka dotyczące strategii unikania podróbek  

 

8. Dostawca utrzymujący politykę unikania podróbek wskazuje poziom dojrzałości w swoim 

podejściu do unikania podróbek. Korzyści płynące z posiadania strategii unikania podróbek  

i wdrażania strategii poprzez deklarację polityki, umożliwią organizacji: 

a.  Zrozumienie, jakie potencjalne ryzyko związane z podrobionymi materiałami występuje  

w łańcuchu dostaw  

b.  Przez organizację stosującą politykę unikania podróbek jako pierwszy krok w rozwijaniu 

kontroli, świadomości, wymagań dotyczących zasobów i identyfikowaniu organizacji 

zamierzających rozwiązać ten problem. 

 

Wpływ podrobionych materiałów  

 

9. Podrobiony sprzęt wojskowy jest niepożądany w jako wyposażenie wojskowe, ponieważ może 

działać w nieprzewidywalny sposób i doprowadzić do awarii, które mogłyby zagrozić zdolnościom 

operacyjnym i bezpieczeństwu sprzętu. 

10. Aby zarządzać łańcuchem dostaw, należy zrozumieć ryzyko związane z dostawami i upewnić 

się, że dostarczanie krytycznych wyrobów umożliwi zamawiającemu i dostawcy zmniejszenie 

ryzyka: 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 3: Counterfeit risk assessment diagram 

 

Counterfeit Avoidance Strategy and Policy Statement  

 

 8. A Supplier who holds a counterfeit avoidance policy indicates a level of maturity in its 

approach to counterfeit avoidance.  The benefits of having a counterfeit Avoidance strategy and 

the implementation of the strategy through a policy statement, this will enable the organisation;  

a. To Understand what potential risks of counterfeit material are in the supply chain   

 

b. By the organisation using the counterfeit avoidance policy as the first steps in developing the 

controls, awareness, the resource requirements and identifying the organisations intent to 

address the issue.  

 

Impact of Counterfeit Material   

 

9. Counterfeit materiel is undesirable in defence equipment as it may have unpredictable 

performance and failure modes which could compromise capability and equipment safety.  

 

10. To manage the supply chain, understand the risks of supply and assure the providence of 

critical items will enable the Acquirer and Supplier to reduce the risk of:  
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a.  Przedwczesnej awarii oraz kosztownych napraw i dochodzenia; 

b.  Utraty zaufania do systemu lub wyrobu; 

c.  Przeróbek i utraty zdolności obronnych; 

d.  Działań prawnych i utraty reputacji. 

 

11. Dostawca poprzez aktywne planowanie i zarządzanie  ryzykiem związanym z podrobionym 

sprzętem wojskowym w swoim łańcuchu dostaw oraz poprzez  sformalizowanie swoich procesów 

identyfikacji i kontroli podrobionych części, oferuje: 

a. Lepszą świadomość i kontrolę swojego  łańcucha dostaw; 

b. Zapewnienie klienta, że znane są pochodzenie i aspekty jakościowe zarówno wyrobu, jak  

i wszelkich jego składników; 

c. Zapewnienie, że istnieje system zapewniający wczesne wykrywanie podrobionych części  

w łańcuchu dostaw; 

d. Istnienie procesów, których należy przestrzegać w przypadku wykrycia podrobionych części;  

e. Podejmowane są właściwe działania naprawcze, które obejmują powstrzymywanie, 

dochodzenie i działanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Premature failure and expensive repairs and investigation;  

b. Loss of confidence in the system or product;  

c. Rework and loss of capability; 

d. Legal action and loss of reputation. 

 

11. By the Supplier actively planning and managing the risk of counterfeit materiel in their supply 

chain and formalising their process for identification and control of counterfeit parts, the supplier 

offers:  

a. Improved awareness and controls of their supply chain;  

b. Assurance to the customer that the provenance and quality aspects of both the product and any 

sub-components are known;  

c. Assurance that a system is in place to assure early detection of counterfeit parts within the supply 

chain;  

d. Processes are in place and to be adhered to if counterfeit parts are detected; and   

e. The correct remedial action is taken which includes containment, investigation and action. 
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Załącznik F   

Minimalna zawartość Certyfikatu Zgodności (CoC) 

CoC powinien zawierać co najmniej następujące informacje  

1) Nazwa i adres dostawcy; 

2) Wyrób; 

a. Nazwa,  

b. Numer typu lub modelu nazwa/numer,  

c. Numer seryjny/numer partii,  

d.Inne dane specyficzne dla wyrobu w celu umożliwienia identyfikacji (tj. ilość partii), 

e. Wszelkie zastosowane odstępstwa; 

3) Oświadczenie dostawcy, że wyrób spełnia wszystkie wymagania specyfikacji technicznej/ 

umowy; 

4) Dokument zawierający specyfikację techniczną (umowę) i jej identyfikację; 

5) Data i miejsce wydania CoC; 

6) Nazwisko, podpis i stanowisko w firmie osoby upoważnionej do wydania CoC. 

Uwagi:  

 

1. Uzupełnienia mogą być dodawane do minimalnych wymagań CoC zgodnie  

z wymaganiami umowy. 

 

2.  Jeśli dostawca nie jest producentem oryginalnego sprzętu (OEM), wówczas CoC musi zawierać 

szczegóły dotyczące zakresu certyfikatu OEM. To umożliwi przyszłą identyfikowalność i wsparcie 

logistyczne musi zawierać szczegóły certyfikacji oryginalnych wyrobów. Umożliwia to przyszłą 

identyfikowalność i wsparcie logistyczne. 

3. Jeżeli umowa wymaga, aby przedstawiciel rządowego zapewnienia jakości dostarczył 

oświadczenie o rządowym zapewnieniu jakości, wówczas do CoC można dodać miejsce do 

podpisu przez przedstawiciela rządowego zapewnienia jakości. Powinno to obejmować 

oświadczenie: 

 

„Oświadczenie przedstawiciela rządowego zapewnienia jakości o rządowym 

zapewnieniu jakości: 

W odniesieniu do tego CoC, zapewnia się, że zrealizowano zaplanowany proces 

rządowego zapewnienia jakości wyrobu zgodnie z zapisami  STANAG 4107, AQAP 

2070 i wniosku o rządowe zapewnienie jakości”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX F  

 Minimum Certificate of Conformity (CoC) Content        

A CoC should contain the following information as a minimum   

1) Supplier name and address;  

2) Product;  

a. Name,   

b. Type number or model name/number,   

c. Serial number/batch number,   

d. Other data which specific for product to allow identification (i.e. batch quantity), 

 e. Any concessions;  

3) A Supplier’s statement; that the product conforms to all requirements of the technical 

specification/Contract;  

4) Document contained technical specification (contract) and its identification;  

5) Date and place of issuing CoC;  

6) Name, signature and position in the company of the authorized person issuing the CoC. 

Notes:   

  

1.   Additions could be added to the minimum requirements for the CoC in line with  the contract 

requirement.  

  

2.  If the supplier is not the Original Equipment Manufacturer (OEM) then the CoC must contain 

OEM certification details. This enables future traceability and logistic support.  

 

 

3. If the contract requires the GQAR to provide a statement of GQA then a signature block may 

be added to the CoC. This should include the statement:  

  

 

 

“Government Quality Assurance Representative Statement of GQA:  

 

With reference to this CoC, this is to attest that within the provisions of STANAG 4107, 

AQAP 2070 and the RGQA, the planned Government Quality Assurance has been 

performed”.   

 


