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Bydgoska firma TELDAT ma szansę rozwinąć współpracę z dużą amerykańską firmą obronną. We 

wtorek, 22 lipca, w siedzibie TELDAT w Bydgoszczy podpisany został list intencyjny. Na jego podstawie 

firmy mają zbadać możliwość współpracy, między innymi przy rozwijaniu technologii rakiet 

przeciwlotniczych i antybalistycznych Patriot.  

Amerykańska firma Raytheon podpisała 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. 

TELDAT i Raytheon współpracują już blisko 3 lata, głównie w zakresie 

projektowania specjalistycznych wojskowych systemów teleinformatycznych. 

Fakt podpisania listu intencyjnego przewiduje rozszerzenie tego współdziałania 

w zakresie budowy polskiego systemu obrony przeciwlotniczej (program 

Wisła), ale również przełoży się na znaczący eksport na światowe rynki. 

Jednocześnie jest to przykład amerykańskiego zaangażowania w dostarczanie 

znaczących i trwałych korzyści dla polskiego przemysłu obronnego, w tym 

współpracy, wzajemnego rozwoju, koprodukcji i transferu technologii. 

- Realizacja wspólnych projektów stwarza wiele możliwości nie tylko dla 

TELDAT i Raytheon, ale także dla polskiego przemysłu obronnego. Z naszym 

doświadczeniem i najwyższej jakości produktami wniesiemy istotny wkład w 

nową generację Patriota. Niewątpliwie dla Bydgoszczy będzie to niezwykła 

okazja na promocję miasta i bydgoskiej myśli technicznej – odpowiada na nasze 

pytania firma TELDAT. 

- 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 – powiedział Mike Shaughnessy, wiceprezes Działu Łańcucha 

Dostaw w Raytheon Integrated Defense Systems. 

- 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. 

TELDAT ma siedzibę w Bydgoszczy. Od blisko osiemnastu lat dynamicznie działa na rynku obronnym. Jest 

czołowym konstruktorem i producentem najnowocześniejszych w świecie specjalistycznych rozwiązań 
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teleinformatycznych, głównie dedykowanych dla bezpieczeństwa i obrony narodowej. Produkty firmy 

TELDAT są badane i wykorzystywane podczas ćwiczeń krajowych i międzynarodowych i w ramach misji 

policyjnych w Afganistanie, Kongo, Czadzie, na Bałkanach i w krajach nadbałtyckich.  

Obroty firmy Raytheon Company wyniosły tylko w 2013 roku 24 mld dolarów. Firma zatrudnia 63 000 

pracowników na całym świecie. Jest liderem w zakresie technologii i innowacji. Specjalizuje się w rynkach 

obronności i bezpieczeństwa oraz rynku cywilnym. 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. 

Szymon Rakoczy 
 


