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TELDAT podpisał list intencyjny z Raytheon 
 

Obie firmy zbadają możliwości partnerskiej współpracy 
w obszarze budowy sprzętu, oprogramowania i systemów  

 

TEWKSBURY, Massachusetts, (28.07.2014) — Raytheon podpisał list intencyjny z polskim 

przedsiębiorstwem TELDAT o współpracy w poszukiwaniu wzajemnie korzystnych możliwości 

biznesowych związanych z architekturą obrony powietrznej Polski, jak również w kwestii znaczącego 

eksportu na rynki światowe. Obie firmy zbadają możliwości partnerskiej współpracy w następujących 

dziedzinach:  

 

• Oparte na protokołach internetowych (IP) rozwiązania sieciowe, programistyczne i urządzenia 

• Sprzęt łącznościowy do celów wojskowych  

• Oprogramowanie do systemów Dowodzenia i Kontroli 

• Testowanie integralności, weryfikacja i walidacja systemów (IV&V) 

 

„TELDAT i Raytheon współpracują ze sobą już od ponad dwóch lat, aktywnie poszukując możliwości 

biznesowych  w takich dziedzinach jak projektowanie elektromechaniki, tworzenie oprogramowania czy 

całościowa budowa systemów” - powiedział Mike Shaughnessy, wiceprezes Działu Łańcucha Dostaw 

w Raytheon Integrated Defense Systems. „Jest to kolejny przykład naszego zaangażowania w celu 

zapewnienia polskiemu przemysłowi zbrojeniowemu znaczących i trwałych korzyści, obejmujących 

podział pracy, wspólne prace badawczo-rozwojowe, koprodukcję i transfer technologii.” 

 
„Cieszymy się z możliwości współpracy z firmą Raytheon ponieważ obie nasze firmy, działające 

w obszarze nowoczesnych technologii obronnych, mają ze sobą wiele wspólnego – od najwyższych 

standardów etycznych po wysoko wyspecjalizowane kadry inżynierskie” – powiedział dr Henryk 

Kruszyński, prezes zarządu Spółki TELDAT. – „Realizacja wspólnych projektów stwarza wiele możliwości 

nie tylko dla firm TELDAT i Raytheon, ale także dla Polski. Dzięki naszemu doświadczeniu i najwyższej 

jakości produktom, wniesiemy istotny wkład w budowę Systemu Patriot Nowej Generacji”.  
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To oświadczenie zostało wydane w kilka tygodni po tym gdy Inspektorat Uzbrojenia MON wybrał koncern 

Raytheon jako jednego z dwóch uczestników finalnego etapu postępowania w programie WISLA.  

 
O TELDAT  
TELDAT z siedzibą w Bydgoszczy, jest polskim podmiotem gospodarczym od ponad siedemnastu lat 

dynamicznie działającym na rynku obronnym. Jest czołowym konstruktorem i producentem 

najnowocześniejszych w świecie specjalistycznych rozwiązań teleinformatycznych, głównie 

dedykowanych dla bezpieczeństwa i obrony narodowej. Produkty te (sprzęt i oprogramowanie) oraz 

usługi były i/lub są wykorzystywane (w tym wiarygodnie badane i testowane) m.in. w:  

• kilkuset garnizonach, jednostkach i instytucjach wojskowych oraz na teatrach działań 

w: Afganistanie, Kongo, Czadzie, na Bałkanach i krajach nadbałtyckich, gdzie zabezpieczały 

realizację zadań Sił Powietrznych w ramach misji policyjnych; 

• wszystkich najważniejszych ćwiczeniach organizowanych (zwłaszcza w Europie) przez Siły 

Zbrojne RP, NATO i U.S. European Command (Dowództwo Wojsk Amerykańskich w Europie), 

np. w kolejnych edycjach Międzynarodowych Warsztatów Interoperacyjności pk.: Combined 

Endeavor, NATO CWID oraz NATO CWIX, Bold Quest; 

• laboratoriach badawczych, np. w: Agencji NCI (NATO Communications and Information Agency) 

w Hadze oraz CELAR we Francji. 

 

O Raytheon 
Firma Raytheon Company, której obroty wyniosły w 2013 roku 24 mld dolarów i która zatrudnia 63 000 

pracowników na całym świecie, to lider w zakresie technologii i innowacji, specjalizujący się w rynkach 

obronności i bezpieczeństwa oraz rynku cywilnym. Historia innowacji firmy obejmuje 92 lata. Raytheon 

dostarcza najnowsze urządzenia elektroniczne, zapewnia integrację systemów przeznaczonych do 

wykonywania poszczególnych zadań oraz wiele innych produktów i usług w zakresie wykrywania, 

efektorów, systemów dowodzenia, kontroli, łączności i rozpoznania, jak również cyberbezpieczeństwo 

i szeroką gamę usług wsparcia misji. Raytheon ma siedzibę w Waltham w stanie Massachusetts. Więcej 

informacji o Raytheon można uzyskać pod adresem www.raytheon.com oraz obserwując nas na 

Twitterze @raytheon. 
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