
 
 

Mam przyjemność poinformować Państwa, że dawna firma Raytheon Company i dawna firma United 
Technologies Corporation (UTC) połączyły się i utworzyły Raytheon Technologies Corporation. Ta fuzja dwóch 
wielkich firm zapoczątkuje nową erę w lotnictwie i obronności, opartą na fundamencie wspólnej historii 
wyjątkowej innowacyjności, uczciwości i doskonałości. 

 

Przede wszystkim, zdaję sobie sprawę z wyzwań, przed którymi stoi wielu z Państwa ze względu na 
utrzymujące się zagrożenie pandemią COVID-19. Dbałość o naszych pracowników, dostawców i klientów oraz 
ich ochrona pozostaje naszym głównym priorytetem, dlatego dokładnie monitorujemy sytuację i reagujemy na 
nią, uruchamiając nową organizację. 

 
Witamy Raytheon Technologies 
Raytheon Technologies łączy zaawansowane platformy technologiczne, możliwości badawcze i rozwojowe, 
uzupełniające się portfolia produktów oraz wysoko wykwalifikowaną siłę roboczą, która je stworzyła. Jak być 
może Państwo wiecie, UTC z powodzeniem wyodrębnił Otis i Carrier, przekształcając je w samodzielne firmy. 
Jest to duża szansa dla Otis i Carrier, ponieważ obecnie są osobnymi spółkami publicznymi. 

 

W Raytheon Technologies wyznaczymy nowe standardy w zakresie podróżowania, komunikacji i obrony 
bezpieczniejszego i bardziej połączonego świata. Jako nasi dostawcy, stanowią Państwo integralną część 
naszego globalnego zespołu, który pomaga nam zapewniać innowacyjne oraz ekonomiczne rozwiązania 
spełniające nasze wysokie standardy jakości i wydajności oraz umożliwia nam stawianie czoła najpilniejszym 
wyzwaniom naszych klientów. 

 
Innym wspólnym priorytetem w tym czasie jest utrzymanie płynnej działalności biznesowej i ciągłości, w tym 
zapewnienie dostaw, abyśmy mogli nieprzerwanie realizować nasze zobowiązania wobec klientów. W związku z 
tym, prosimy o kontynuowanie współpracy z obecnymi przedstawicielami Łańcucha Dostaw, wykorzystując te 
same narzędzia i procesy dotyczące zamówień, dostaw, wymagań jakościowych i fakturowania co w 
przeszłości. 

 

Świadomość w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego: Bądźmy czujni 
Na koniec chcemy uczulić Państwa na to, że w nadchodzących tygodniach wzrośnie ryzyko nasilenia się 
phishingu i naruszeń prywatności służbowych wiadomości e-mail. Cyberprzestępcy wykorzystują nagłówki i 
czasy zmian, stosując różne techniki do uwiarygodnienia oszukańczych maili, więc prosimy o zachowanie 
czujności. 

 
Czego można się spodziewać w e-mailach typu phishing: 

 Próśb o podanie informacji osobistych lub firmowych, które normalnie nie byłyby udostępniane za 
pośrednictwem poczty elektronicznej 

 Użycia podobnych domen lub domen nienależących do UTC, takich jak @united-raytheon.com, 

@raytheon-utc.com, itp. Nowe wiadomości e-mail od Raytheon Technologies będą pochodziły z 

domeny "RTX.com" lub z dotychczasowych służbowych adresów e-mail (tj. "utc.com" lub 

"raytheon.com"). 

 Takich wyrażeń jak "pilne/potrzebne natychmiastowe działanie", które mają skłonić odbiorcę do 

odpowiedzi, kliknięcia na link lub otworzenia załącznika. 

Przypominamy, że w przypadku problemu związanego z bezpieczeństwem cybernetycznym należy jak 
najszybciej skontaktować się z przedstawicielem Łańcucha Dostaw. W razie pytań prosimy o kontakt z Centrum 
Operacyjnym Bezpieczeństwa Cybernetycznego UTC pod telefonem 1-860-493-5160 lub na email 
itsoc@utc.com w sprawie relacji z UTC lub z Centrum Operacyjnym Bezpieczeństwa Cybernetycznego 
Raytheon pod telefonem 1-972- 528-1555 lub na email raysoc@raytheon.com w sprawie relacji z Raytheon. 

Dziękuję za nieustającą współpracę i zaangażowanie na rzecz doskonałości i innowacji.  

Z szacunkiem, 
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Wiceprezes Łańcucha Dostaw  
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