
 

 
Pratt & Whitney Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów. Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS, prowadzonym przez Sąd 
Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000014898, kapitał zakładowy Spółki: 113.704.610,00 PLN, wpłacony w całości, NIP: 813-02-
67-970, REGON: 690 297 876, Numer rejestrowy BDO: 000020047 
Pratt & Whitney Kalisz Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, ul. Elektryczna 4a, 62-800 Kalisz. Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS, prowadzonym przez Sąd   
Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000009775, kapitał zakładowy Spółki 141.622.000,00 PLN, NIP: 618-18-83-
525, REGON: 250951196, Numer Rejestrowy BDO: 000076896 
Pratt & Whitney Tubes Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach, ul. Grabska 4, 32-005 Niepołomice. Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS, prowadzonym przez  
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000230639, kapitał zakładowy: 11.700.000,00 PLN, NIP: 679-28-
35-716, REGON: 120005929, Numer rejestrowy BDO 000033627 
Hamilton Sundstrand Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów. Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS, prowadzonym 
przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000343907. Kapitał zakładowy: 6.000.000,00 PLN, NIP: 813-36-06-674, REGON: 
180500190, Numer rejestrowy BDO: 00002636 (Spółka Hamilton Sundstrand Poland Sp. z o.o. zajmująca się produkcją i remontem pomocniczych jednostek zasilających 
(APU), jest w trakcie zmiany nazwy. Formalna procedura zmiany nazwy jest procesem długotrwałym. Dlatego też pomimo używania obecnie marki Pratt & Whitney AeroPower 
Rzeszów, nowego logo i znaków towarowych dla większości celów biznesowych, do momentu zarejestrowania nowej nazwy spółki, wszelkie zatwierdzenia oraz oznaczenia 
produktów, związane z nimi kontrakty i oferty, nadal będą znakowane/zawierane pod nazwą Hamilton Sundstrand Poland Sp. z o.o.) 

Klasyfikacja Eksportowa / Export Controls Classification 
Nie zawiera danych technicznych podlegających kontroli eksportu. / Contains no technical data subject to export control regulations. 
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Szanowni Dostawcy!  
 
W związku ze zbliżającym się końcem roku 2022, 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 nie mogą one być 
poddawane w wątpliwość  z uwagi na pozory konfliktu interesów.  
 
Zgodnie z Raytheon Technologies Corporation (RTX) Polityka dotycząca prezentów 
biznesowych od dostawców, zabrania wszystkim pracownikom i kontrahentom RTX oraz 
pracownikom jej jednostek biznesowych, w tym Pratt & Whitney, ubiegania się o prezenty, 
rozrywki 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, które 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 oczekiwaniami, 
jakie  
mamy wobec naszych dyrektorów, kierowników, pracowników i przedstawicieli.  
 
Wszelkie pytania dotyczące naszej polityki odnośnie Prezentów Biznesowych od Dostawców 
lub ogólnie Kodeksu postępowania dostawców RTX należy kierować do Globalnego Biura ds. 
Etyki i Zgodności z Przepisami RTX na stronie https://www.rtx.com/our-company/ethics-and-
compliance.     
 
W imieniu całego zespołu Pratt& Whitney proszę przyjąć nasze najlepsze życzenia na okres 
świąteczny i nasze szczere podziękowania dla wszystkich osób z Państwa organizacji, które 
przyczyniają się do sukcesu naszej współpracy z Państwem.  
 
Z wyrazami szacunku, 

 
 

Dyrektor Zarządzający Łańcuchem Dostaw 
Pratt & Whitney 
European Supply Chain Office 

https://prd-sc101-cdn.rtx.com/-/media/rtx/suppliers/2020-03/files/rtx-business-gifts-from-suppliers-summary.pdf?rev=2f942c6cfcb044c0827a833675a6123e&hash=8543D2112D87F156FB4CF9B0D629FB9D
https://prd-sc101-cdn.rtx.com/-/media/rtx/suppliers/2020-03/files/rtx-business-gifts-from-suppliers-summary.pdf?rev=2f942c6cfcb044c0827a833675a6123e&hash=8543D2112D87F156FB4CF9B0D629FB9D
https://www.rtx.com/suppliers
https://www.rtx.com/our-company/ethics-and-compliance
https://www.rtx.com/our-company/ethics-and-compliance
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