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Firma TELDAT z Polski podpisała List Intencyjny z Raytheon 
 

 

Firmy odkrywają możliwości współpracy w zakresie 

sprzętu, oprogramowania oraz opracowywania 

systemów 
 
 

TEWKSBURY, stan Massachusetts, (28.07.2014) – Raytheon podpisał List Intencyjny z firmą TELDAT  

z Polski, w celu prowadzenia korzystnej dla obu stron współpracy biznesowej, związanej z budową 

polskiego systemu obrony przeciwlotniczej, a także znaczącego eksportu na rynki światowe. Firmy będą 

poszukiwać możliwości współpracy w następujących dziedzinach: 

 

 Rozwiązania sieciowe oparte na protokole IP, oprogramowanie i urządzenia 

 Urządzenia komunikacyjne o przeznaczeniu militarnym 

 Oprogramowanie wsparcia dowodzenia 

 Integracja systemów, badania i testowanie 

 

„TELDAT i Raytheon współpracują od ponad dwóch lat i aktywnie kontynuują poszukiwania możliwości 

rozwojowych w zakresie projektowania elektromechanicznego, inżynierii oprogramowania oraz inżynierii 

systemów nadrzędnych”, powiedział Mike Shaughnessy, Wiceprezes Raytheon Integrated Defense 

Systems. „Jest to kolejny przykład naszego zaangażowania w dostarczanie znacznych i trwałych korzyści 

dla polskiego przemysłu obronnego, w tym współpracy, wzajemnego rozwoju, koprodukcji i transferu 

technologii.” 

 

„Cieszy nas współpraca z Raytheon, zważywszy na to, że nasze firmy, działające w dziedzinie 

zaawansowanych technologii wojskowych, mają tak wiele wspólnego, od najwyższych standardów 

etycznych, do wysoko wyspecjalizowanej kadry inżynierskiej”, powiedział dr Henryk Kruszyński, Prezes 

firmy TELDAT. „Realizacja wspólnych projektów stwarza wiele możliwości nie tylko dla TELDAT  
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i Raytheon, ale także dla Polski. Z naszym doświadczeniem i najwyższej jakości produktami wniesiemy 

istotny wkład w nową generację Patriota”. Niniejszy komunikat pojawił się zaledwie kilka tygodni po tym, 

jak Inspektorat Uzbrojenia wybrał firmę Raytheon jako jedną z dwóch do finalnego etapu programu Wisła. 

 

O TELDAT  

TELDAT 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; 

 wszystkich najważniejszych ćwiczeniach organizowanych (w Europie i USA) 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, 

NATO CWIX oraz Bold Quest; 

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

/ NATO C3 Agency w Hadze oraz CELAR we Francji. 

 

O Raytheon  

Raytheon, ze sprzedażą w 2013 r. w wysokości 24 mld dolarów oraz zatrudnieniem 63 tyś pracowników 

na całym świecie, jest liderem w dziedzinie technologii i innowacji, specjalizującym się w obronności, 

bezpieczeństwie i dostarczającym rozwiązania na globalne rynki cywilne. Z historią innowacyjności 

sięgającą 92 lat, Raytheon zapewnia najwyższej jakości elektronikę, integrację systemów i inne 

możliwości w obszarach detekcji, systemów C4I, a także bezpieczeństwa cybernetycznego i szerokiego 

zakresu wspierania misji. Raytheon posiada siedzibę główną w Waltham, Massachusetts. Więcej 

informacji o Raytheon na stronie www.raytheon.com oraz na Twitterze @Raytheon. 
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