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20 grudnia 2021r. 

Szanowni Dostawcy! 

Pragnę życzyć Państwu i Państwa współpracownikom radosnych świąt i podziękować za 
całe Państwa tegoroczne wsparcie. Chciałbym również skorzystać z okazji, aby 
przypomnieć o polityce firmy Pratt & Whitney dotyczącej prezentów biznesowych. Udane 
relacje z naszymi dostawcami zależą od wzajemnego zaufania, szacunku i uczciwości. 
Każdy z naszych dostawców konkuruje wyłącznie w oparciu o zalety swoich produktów 
i usług, a na decyzje zakupowe Pratt & Whitney nigdy nie mogą mieć wpływu żadne 
konflikty interesów, ani nawet pozory konfliktów interesów. 

Zgodnie z Polityką Raytheon Technologies Corporation (RTX) dotyczącą Prezentów 
Biznesowych od Dostawców, wszystkim pracownikom i kontrahentom RTX oraz jej 
jednostek biznesowych, w tym Pratt & Whitney, zabrania się zabiegania o prezenty, 
zapewnianie rozrywek i gratyfikacje. Ponadto pracownicy i kontrahenci, którzy są 
bezpośrednio lub pośrednio odpowiedzialni za zakupy w firmie Pratt & Whitney lub mogą 
wpływać na wybór naszych dostawców, nie mogą przyjmować prezentów, propozycji 
rozrywek ani gratyfikacji od osób, które chcą z nami współpracować. 

Traktujemy tę politykę poważnie i zdecydowanie ją egzekwujemy. Oczekujemy tego 
samego od naszych dostawców, dlatego prosimy o przekazanie jej wymagań wszystkim 
osobom w Państwa organizacji, którzy mogą prowadzić interesy z pracownikami 
i kontrahentami Pratt & Whitney. 

Jak Państwo wiedzą, ściśle współpracujemy z naszymi dostawcami w celu utrzymania 
światowej klasy, zintegrowanego łańcucha dostaw i wymagamy, aby nasi dostawcy 
spełniali nasze wysokie standardy w zakresie etycznych praktyk biznesowych. 
Oczekiwania te są określone w Kodeksie postępowania dostawców RTX, który jest 
zgodny z naszymi oczekiwaniami wobec naszych własnych dyrektorów, kierowników, 
pracowników i przedstawicieli. 

Wszelkie pytania dotyczące naszych zasad dotyczących Prezentów Biznesowych od 
Dostawców lub ogólnie Kodeksu postępowania dostawców RTX należy kierować do 
Globalnego Biura ds. Etyki i Zgodności z Przepisami RTX na stronie Ethics & Compliance 
| Raytheon Technologies (rtx.com). 

Proszę przyjąć nasze najlepsze życzenia na okres świąteczny i nasze szczere 
podziękowania dla wszystkich osób z Państwa organizacji, które przyczyniają się do 
sukcesu naszego partnerstwa. 

 
Z wyrazami szacunku, 

 

Pratt & Whitney Rzeszow S.A. 
Pratt & Whitney Kalisz Sp. z o. o. 
Pratt & Whitney Tubes Sp. z o.o. 
Hamilton Sundstrand Poland Sp. z o. o.  
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Supply Chain Management
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