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Prezenty od
dostawców
w Êrodowisku
zawodowym

Wst´p
UTC kupuje towary i us∏ugi na podstawie ich zalet, starajàc
si´ uzyskaç zarówno najkorzystniejsze ceny, jak i utrzymywaç
stabilne stosunki handlowe z dostawcami. W Êrodowisku
zawodowym dawanie prezentów jest rzeczà normalnà,
wynikajàcà cz´sto z ch´ci budowania dobrych stosunków.
Jednak˝e UTC ma bardzo restrykcyjne zasady dotyczàce
przyjmowania prezentów przez pracowników, do których
bezpoÊrednich obowiàzków nale˝y dokonywanie zakupów
zaopatrzeniowych. Decyzje zaopatrzeniowe nie mogà byç
podejmowane pod wp∏ywem konfliktu interesów oraz nie
mogà byç ska˝one nawet pozorem konfliktu interesów.
Naruszenia zasad UTC dotyczàcych prezentów w Êrodowisku
zawodowym traktowane sà powa˝nie – prezent przyj´ty
z intencjà budowania dobrych stosunków mo˝e zamiast tego
pociàgnàç za sobà wyrzucenie z pracy pracownika UTC oraz
usuni´cie dostawcy z listy zatwierdzonych êróde∏ zakupów
UTC. Tutaj zamierzamy udzieliç wskazówek dostawcom
i osobom ubiegajàcym si´ o to, aby zostaç dostawcami UTC
(w tym tak˝e jej firm podporzàdkowanych i zale˝nych;
dla prostoty u˝ywamy tutaj terminu UTC w jego szerokim
rozumieniu).

Ogólne zasady UTC dotyczàce prezentów w Êrodowisku
zawodowym
Pracownikom UTC nie wolno ubiegaç si´ o prezenty,
rozrywki czy inne korzyÊci materialne.
Pracownikom UTC nie wolno przyjmowaç prezentów,
rozrywek ani innych korzyÊci materialnych od nikogo, kto
ubiega si´ o kontrakt lub zakup przez UTC (we wszelkiej
formie, w tym w postaci zamówieƒ lub zakupów p∏atnych
kartà kredytowà), innych ni˝ typowe upominki przyjmowane
niezbyt cz´sto i o niewielkiej wartoÊci.
Pracownicy UTC bezpoÊrednio odpowiadajàcy za zakupy
zaopatrzeniowe, w tym zatrudnieni w dziale zaopatrzenia
oraz w inny sposób wyznaczeni do wykonywania funkcji
zaopatrzeniowych, mogà przyjmowaç tylko (a) napoje,
przekàski i posi∏ki dawane podczas zebraƒ zawodowych
odbywajàcych si´ w siedzibie dostawcy, (b) posi∏ki podczas
spotkaƒ w podró˝y s∏u˝bowej, (c) przedmioty promocyjne
czy reklamowe o naprawd´ nik∏ej wartoÊci, takie jak czapki
bejsbolowe czy notatniki oraz (d) wszelkie inne prezenty lub
rzeczy wartoÊciowe jeÊli zostanà zg∏oszone i zatwierdzone na
piÊmie przez Dyrektora ds. Praktyk Zawodowych
i Przestrzegania Przepisów jednostki operacyjnej lub
przez Wiceprezesa UTC ds. Praktyk Zawodowych.
Te zasady w zamierzeniu sà restrykcyjne. Oprócz zasad
sformu∏owanych „czarno na bia∏ym”, dostawcy muszà
unikaç oferowania czy dawania prezentów pracownikom
UTC, ilekroç mog∏oby to stworzyç pozór nieodpowiedniego
post´powania. Wszelkie pytania dotyczàce zasad UTC
odnoÊnie prezentów nale˝y kierowaç do Wiceprezesa UTC ds.
Praktyk Zawodowych, tel. (860) 728-6484.

Definicja UTC „prezentu w Êrodowisku zawodowym”
„Prezent w Êrodowisku zawodowym” jest to dowolna rzecz
wartoÊciowa wr´czona w ramach stosunków zawodowych,
gdy osoba przyjmujàca nie p∏aci za nià ceny rynkowej. Taki
prezent mo˝e mieç dowolnà form´ – np. mo˝e to byç obiad
w restauracji czy w klubie, bilety do teatru, zni˝ka niedost´pna
dla szerokiej publicznoÊci czy dzie∏o sztuki.

Definicja „dostawcy”
Termin „dostawca” w szerokim poj´ciu obejmuje ka˝dego,
kto jest zwiàzany z UTC umowà, zamówieniem, kontraktem
us∏ugowym czy innym porozumieniem albo umowà zakupu
dóbr przez UTC (w tym zakupów dokonywanych za pomocà
karty kredytowej). „Potencjalny dostawca” to ka˝dy, kto
ubiega si´ o zamówienie od UTC.

Pracownicy UTC „bezpoÊrednio odpowiedzialni za
zaopatrzenie”
Do pracowników bezpoÊrednio odpowiedzialnych za
zaopatrzenie nale˝à pracownicy dzia∏u zaopatrzenia, np.
dokonujàcy zakupów. Obejmuje to tak˝e innych pracowników
wyznaczonych przez jednostk´ operacyjnà. Dodatkowo mo˝e
to obejmowaç np. pracowników b´dàcych przedstawicielami
zapewnienia jakoÊci u dostawcy, odpowiedzialnych za wybór
êróde∏ zaopatrzenia czy upowa˝nionych do dokonywania
zakupów za pomocà kart kredytowych. Dyrektor ds.
Praktyk Zawodowych i Przestrzegania Przepisów jednostki
operacyjnej posiada list´ wyznaczonych pracowników. Pytania
nale˝y kierowaç do Dyrektora ds. Praktyk Zawodowych
i Przestrzegania Przepisów jednostki operacyjnej lub do
Wiceprezesa UTC ds. Praktyk Zawodowych, tel.
(860) 728-6484.

Prezenty dla cz∏onków rodzin pracowników UTC

Przyjaênie osobiste i stosunki rodzinne

UTC traktuje prezent dla wspó∏ma∏˝onka czy innego cz∏onka
rodziny jako prezent w Êrodowisku zawodowym, je˝eli
jest on motywowany przez lub ma zwiàzek ze stosunkami
zawodowymi. Takie prezenty podlegajà takim samym
zasadom UTC, jak inne prezenty zawodowe.

UTC uznaje, ˝e prezenty mogà byç motywowane przyjaênià
osobistà czy stosunkami rodzinnymi, a nie wzgl´dami
zawodowymi. Niektóre prezenty sà oczywiÊcie prezentami
zawodowymi – ka˝dy prezent odliczany od podatku lub
zap∏acony przez podmiot gospodarczy jest w oczywisty
sposób prezentem zawodowym. Niektóre prezenty sà
jawnie motywowane przez stosunki rodzinne – prezent
Êlubny odpowiedniej wartoÊci dla siostry czy dla bliskiego
cz∏onka rodziny na pewno jest stosowny. Jednak w innych
sytuacjach ocena motywacji i charakteru „przyjaêni” bywa
problematyczna i kr´pujàca dla wszystkich zainteresowanych.
Poniewa˝ pozory sà wa˝ne i poniewa˝ stosownoÊç prezentu
b´dzie oceniania z perspektywy przysz∏ej wiedzy, UTC zaleca
powÊciàgliwoÊç w dawaniu wszelkich prezentów i stanowczo
odradza wszelkie prezenty oparte o przyjaênie osobiste.

Prezenty w sezonie Êwiàtecznym

Implikacje kontraktów rzàdowych

Chocia˝ sezon Êwiàteczny jest tradycyjnym okresem
wymiany prezentów, zasady post´powania w tym okresie
nie odbiegajà od zasad UTC dotyczàcych zezwolenia na
przyjmowanie prezentów. UTC zach´ca do wymiany kart
Êwiàtecznych, ale sprzeciwia si´ wszelkim prezentom
Êwiàtecznym dla pracowników od dostawców. Je˝eli ktoÊ
otrzyma prezent Êwiàteczny od dostawcy, UTC z regu∏y
zwraca go lub oddaje na cel dobroczynny.

Przedsi´biorstwa UTC mogà zawieraç poÊrednie lub
bezpoÊrednie kontrakty z rzàdem Stanów Zjednoczonych.
Niezale˝nie od zasad UTC, wyp∏ata, prezent lub inna rzecz
wartoÊciowa od podwykonawcy, sprzedawcy czy dostawcy na
rzecz podwykonawcy rzàdowego na wy˝szym szczeblu, gdy
zostaje udzielona w celu nielegalnego uzyskania przychylnego
potraktowania lub wynagrodzenia takiej przychylnoÊci
(„∏apówka”) stanowi naruszenie prawa karnego. W ramach
standardowych warunków ogólnych zakupu UTC, dostawca
przyjmuje na siebie wszelkie koszta i wszelkie inne straty
poniesione w rezultacie ∏apówki. Dostawca (lub potencjalny
dostawca) jest ostatecznie w∏adny, aby powstrzymaç ∏apówki,
w tym udzielane w wyniku ˝àdania. Przyj´cie na siebie
odpowiedzialnoÊci jednoznacznie wynika ze stanowiska,
˝e ∏apówki sà niedopuszczalne oraz stanowi zach´t´ dla
wszystkich do powiadamiania UTC, ilekroç pracownik UTC
˝àda ∏apówki.

Ârodki dost´pne dla dostawcy, gdy pracownik UTC
domaga si´ pieni´dzy lub prezentów
UTC zakazuje swoim pracownikom domagania si´ prezentów
od aktualnych i potencjalnych dostawców. Gdy pracownik
UTC domaga si´ pieni´dzy lub innego prezentu, nale˝y
zawiadomiç ombudsmana UTC, tel. (800) 843-8595. Nie
wolno temu ulegaç, nie wolno fa∏szywie wyciàgaç wniosku,
˝e takie post´powanie jest rutynowe i dopuszczalne.
W przeciwnym razie odpowiedzialnoÊç ponosi dostawca,
a konsekwencje mogà byç surowe.
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