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Drogi Dostawco 

Pandemia wirusa COVID-19 ma znaczący wpływ na otaczający nas świat. Niektóre kraje wprowadziły już 

nakaz zamknięcia produkcji czy usług nieistotnych z punktu widzenia ratowania życia ludzkiego. Obostrzenia 

te potrwają od 2- 3 tygodni po to aby opanować transmisje wirusa. 

Nasi Klienci w US i w Kanadzie działają nieprzerwanie wspierając istotne działania krajów walczących z 

COVID-19 w zakresie produktów i usług ratujących życie czy utrzymujących transport w gotowości do akcji. 

Wszystkie spółki P&W w Polsce podejmują wszelkie wysiłki aby zapewnić bezpieczeństwo swoim 

pracownikom i ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. 

Zdecydowana większość naszych pracowników mogących pracować zdalnie będzie wspierała nasz biznes 

pracując z domu. Nasze zakłady produkcyjne działają i będą działały w ramach przestrzeni operacyjnej 

dostępnej w Polsce z uwzględnieniem solidarnego wsparcia w walce z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-

19. 

Zakłady P&W w Polsce oczekują od wszystkich swoich dostawców, że będą honorować swoje zobowiązania 

w ramach otwartych i zgłoszonych do realizacji zamówień na towary i usługi istotne z punktu widzenia 

naszych globalnych klientów. 

Wszystkie istotne informacje i zmiany dotyczące planu produkcyjnego dla dostawców są dostępne na Portalu 

Dostawców lub przez bezpośredni kontakt z pracownikiem działów zaopatrzenia. Zachęcamy do codziennej 

weryfikacji Portalu Dostawców i/lub kontaktu z przedstawicielem działu zaopatrzenia aby być na bieżąco z 

priorytetami jakie dostawcy powinni realizować. 

Pracownicy działu zaopatrzenia pracują nieprzerwanie aczkolwiek w znacznym stopniu zdalnie z domu. 

Zachęcam i nalegam abyście Państwo byli z nimi w kontakcie celem sprawnej komunikacji waszych planów 

działania w szczególności; 

 Jakichkolwiek zaburzeń w waszym sprawnym funkcjonowaniu mogących zagrozić realizacji zamówień 
dla P&W 

 W przypadku znaczącej absencji chorobowej  waszych pracowników uniemożliwiającej dalsze 
działanie 

 Wyzwań I problemów z jakimi się mierzycie w obszarze dostaw i dostępności materiałów 
produkcyjnych do waszych zakładów od Waszych poddostawców; 

 Innych ryzyk które obserwujecie a uniemożliwiają Wam realizacje zamówień P&W 
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Rozumiemy, że wszyscy znaleźliśmy się w trudnych czasach i musimy nauczyć się funkcjonować w 

zmieniającym się otoczeniu. Dlatego doceniamy każdy Wasz wysiłek w zapewnienie sprawnego 

funkcjonowania waszych organizacji i wsparcie jakiego udzielacie P&W. Razem pokonamy te trudności. 

Naszym wspólnym priorytetem jest bezpieczeństwo naszych pracowników i ich rodzin. Wasza współpraca w 

tym kontekście jest niezbędna. 

Dalsza komunikacja będzie dostępna w miarę rozwoju sytuacji. Jeżeli macie Państwo pytania to proszę o 

kontakt z Waszym przedstawicielem Działu Zaopatrzenia. 

 

Pozdrawiam 

 

 

  

 

 


