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Szanowni Dostawcy Pratt & Whitney,
Zbliżamy się do końca 2020 roku i z tej okazji, chciałbym życzyć Państwu oraz Państwa
partnerom biznesowym, wesołych i szczęśliwych Świąt, jak również serdecznie
podziękować za tegoroczną współpracę. Korzystając z tej okazji, chciałbym również
przypomnieć Państwu o Polityce Pratt & Whitney dotyczącej przekazywania przez
Dostawców prezentów biznesowych.
Udane relacje z naszymi Dostawcami, zależą od wzajemnego zaufania, szacunku
i uczciwości. Każdy z naszych Dostawców konkuruje wyłącznie w oparciu o względy
merytoryczne swoich produktów i usług, a decyzje dotyczące zakupu, nie mogą nigdy
być podejmowane przez Pratt & Whitney pod wpływem konfliktu interesów lub sytuacji
stwarzającej pozory konfliktu interesów.
Zgodnie z Polityką RTX dotyczącą przekazywania Prezentów Biznesowych przez
Dostawców, wszystkich pracowników i kontrahentów firmy RTX oraz jej jednostki
organizacyjne, włącznie z Pratt & Whitney, obowiązuje kategoryczny zakaz zabiegania
o podarunki, rozrywkę, bądź inne formy gratyfikacji. Dodatkowo pracowników
i kontrahentów, którzy bezpośrednio lub pośrednio pełnią funkcje zakupowe dla
Pratt & Whitney lub mogą wpływać na wybór dostawcy, obowiązuje kategoryczny zakaz
przyjmowania podarunków, rozrywki i gratyfikacji od tych, którzy chcą z nami prowadzić
współpracę biznesową.
Traktujemy tę politykę poważnie i stanowczo ją egzekwujemy oraz oczekujemy, że nasi
Dostawcy zrobią to samo. Proszę więc przekazać nasze wymagania wszystkim
w organizacji, którzy mogą utrzymywać kontakty biznesowe z pracownikami
i kontrahentami Pratt & Whitney.
Współpracujemy z naszymi Dostawcami utrzymując najwyższe światowe standardy
i praktyki postępowania w łańcuchu dostaw, dlatego też wymagamy, aby nasi Dostawcy
spełniali nasze oczekiwania w zakresie etycznego postępowania. Oczekiwania te zostały
określone w Kodeksie postępowania
dla dostawców RTX, który jest zgodny
z oczekiwaniami, jakie mamy wobec naszych własnych dyrektorów, urzędników,
pracowników i przedstawicieli.
Wszelkie pytania odnośnie Polityki dotyczącej Przekazywania przez Dostawców
Prezentów Biznesowych lub ogólnie Kodeksu Postępowania Dostawców RTX, należy
kierować do Globalnego Biura Etyki i Zgodności na adres comments-ethics@rtx.com
Przyjmijcie proszę raz jeszcze najlepsze życzenia oraz wyrazy uznania dla Wszystkich,
którzy przyczyniają się do udanej współpracy.
Z wyrazami szacunku,
Jacek Rybka
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