Mielec, 28 listopada 2019
Szanowni Państwo,
W związku ze zbliżającym się końcem roku, chcielibyśmy przekazać nasze wyrazy uznania za niezmienne wsparcie i ciężką
pracę. Pełnią Państwo niezwykle ważną rolę w dostarczaniu naszym klientom wysokiej jakości produktów i usług. Poprzez
współpracę i wytrwałość umacniamy nasze relacje skupiając się jednocześnie na wartościach etycznych przestrzeganych
zarówno wewnątrz organizacji jak i przez naszych partnerów biznesowych.
Nasze oczekiwania wobec Państwa określa Kodeks Etycznego Postępowania dla Dostawców Lockheed Martin, na który
powołujemy się w warunkach zakupowych będących integralną częścią zamówień. W okresie przedświątecznym prosimy
o zwrócenie szczególnej uwagi na poniższą część poświęconą upominkom i gratyfikacjom biznesowym.
Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na to, iż nasi pracownicy zaangażowani w proces zakupowy nie mogą przyjmować
żadnych gratyfikacji biznesowych, za wyjątkiem artykułów promocyjnych o bardzo niskiej wartości. W relacjach
biznesowych nasi Dostawcy muszą upewnić się, że oferowanie lub przyjmowanie jakichkolwiek upominków lub gratyfikacji
biznesowych jest dopuszczone przez prawo, nie narusza zasad i standardów panujących w organizacji odbiorcy oraz jest
zgodne z przyjętymi zwyczajami rynkowymi i nie wpłynie negatywnie na reputację firmy Lockheed Martin.
W naszych zamówieniach, informujemy Państwa jak bardzo cenimy sobie relacje oparte na wzajemnym zobowiązaniu do
działania zgodnie z najwyższymi standardami profesjonalnego postępowania etycznego. Wszystkie informacje poświęcone
kwestiom etycznym dla Dostawców, odnajdziecie Państwo na korporacyjnej stronie internetowej
http://www.lockheedmartin.com/us/suppliers/ethics.html. Wśród tych informacji znajduje się między innymi Kodeks
Etyki, prowadzone na żywo seminaria internetowe, a także zbiór wskazówek poświęconych elementom skutecznego
programu etyki. W ramach tworzenia własnego programu zasad etycznych, Dostawcy mogą także złożyć wniosek
o indywidualną współpracę ze Specjalistą ds. Etyki Lockheed Martin.
Zachęcamy również do pobrania bezpłatnego pakietu narzędzi Small Business Toolkit opracowanego przez Komisję
Przemysłu Obronnego ds. Etycznego Postępowania (Defense Industry Initiative on Business Ethics and Conduct).
Wspomniany pakiet narzędzi zawiera szeroki zakres materiałów takich jak porady dotyczące wprowadzenia programu
etyki, wzory polityk, procedur oraz szkoleń z zakresu zgodności.
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z bezpłatną infolinią ds. etyki Lockheed Martin pod numerem
1-800-563-8442 (1-800-441-7457 dla osób z upośledzeniem słuchu i mowy) lub poprzez pocztę elektroniczną pod adresem
ethics.suppliers@lmco.com.
W imieniu Polskich Zakładów Lotniczych / Lockheed Martin, składamy Państwu oraz Waszym pracownikom i rodzinom
najlepsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Jeszcze raz dziękujemy za współpracę oraz życzymy sukcesów
i radości w nadchodzącym Nowym Roku.
Z wyrazami szacunku
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