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R a y t h e o n 
T e c h n o l o g i e s 
w   P o l s c e
Bartosz GŁOWACKI

Wiosną 2020 na rynku pojawiło 
się nowe przedsiębiorstwo – Ray-
theon Technologies Corp., po-
wstałe w  wyniku połączenia 
dwóch gigantów przemysłu zbro-
jeniowego i  lotniczego – Raythe-
on i United Technologies Corp. Na 
uwagę zasługuje fakt, że ich wła-
ściciele zaryzykowali debiut na 
giełdzie w warunkach globalnego 
kryzysu ekonomicznego i  nie-
pewnej przyszłości, spowodowa-
nej pandemią SARS-CoV-2.

W skład Raytheon Technologies wchodzą 
cztery kluczowe segmenty projektowo-pro-
dukcyjne. To Collins Aerospace Systems 
(konstrukcje lotnicze, awionika) ze sprzeda-
żą netto ok. 26 mld USD, Pratt & Whitney 
(silniki lotnicze) ze sprzedażą netto ok. 21 
mld USD, Raytheon Intelligence & Space 
(systemy kosmiczne i  rozpoznawcze) ze 
sprzedażą netto ok. 15 mld USD i Raytheon 
Missiles & Defense (wojskowe systemy ra-
kietowe) ze sprzedażą ok. 16 mld USD (dane 
za 2019). Koncern, którego główna siedziba 
znajduje się w Waltham w stanie Massachu-
setts, zatrudnia 195 tys. pracowników. 

Trzy dekady historii 
United Technologies Corp. przez lata był 

obecny w Polsce tylko poprzez spółkę OTIS, 
która była głównym dostawcą wind do lo-
kali komercyjnych i mieszkaniowych. Zmie-
niło się to w  1992, kiedy Pratt & Whitney 
Canada, dział UTC zajmujący się silnikami 
lotniczymi, przejął aktywa głównego pol-
skiego producenta małych silników lotni-
czych – Wytwórni Sprzętu Komunikacyjne-
go PZL-Kalisz. W  następnej dekadzie, 
w  2002 Pratt & Whitney Canada zakupił 
większościowy pakiet udziałów innego 
polskiego producenta z  tej branży – Wy-
twórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Rze-
szów, i założył Pratt & Whitney Rzeszów.

W  2007 Sikorsky Aircraft Corporation, 
dział UTC zajmujący się produkcją śmigłow-
ców, przejął Polskie Zakłady Lotnicze 
w Mielcu, które produkowały lekkie samolo-
ty transportowe. Po przejęciu Sikorsky’ego 
przez koncern Lockheed Martin polska spół-
ka, która produkowała także różne kompo-

nenty do śmigłowców Black Hawk, stała się 
jego częścią. W 2012 spółka Pratt & Whitney 
przejęła producenta zespołów rurowych sil-
ników lotniczych Kreisler Polska i  przemia-
nowała go na Pratt & Whitney Tubes Niepo-
łomice.

Obecnie w Polsce Raytheon Technologies 
ma swoje oddziały w  postaci 3 jednostek 
biznesowych nowo powstałego koncernu: 
Raytheon Missiles and Defense (dział ten 
powstał z Raytheon Integrated Defence Sys-
tems, produkującego m.in. system obrony 
powietrznej i  przeciwrakietowej Patriot 
i z Raytheon Missiles Systems), Pratt & Whit-
ney i Collins Aerospace. 

Silnikowa doskonałość
Pratt & Whitney Rzeszów, zlokalizowana 

w  południowo-wschodnim Rzeszowie, za-
trudnia ponad 6000 pracowników i  produ-
kuje silniki lotnicze oraz ich komponenty dla 
lotnictwa cywilnego i wojskowego. Ich od-
biorcami są m.in. Airbus, Boeing, Embraer 
i Lockheed Martin. W Rzeszowie wytworzo-
no części do silników wszystkich 48 wieloza-
daniowych samolotów bojowych F-16C/D 
Block 52+ znajdujących się obecnie w  wy-
posażeniu Sił Powietrznych RP. Spółka ma 
też własne Centrum Badawczo-Rozwojowe 
zajmujące się projektowaniem, produkcją 
i  obsługą techniczną silników lotniczych 
oraz pomocniczych i naziemnych zespołów 
napędowych. 

Z  kolei Pratt & Whitney Aeropower Rze-
szów jest liderem w dziedzinie projektowa-
nia, produkcji i  napraw pomocniczych ze-
społów napędowych (APU) i ich komponen-
tów. Spółka wyposażona jest we własne 
hamownie, dzięki czemu może prowadzić 
działalności we wszystkich obszarach – od 

projektowania nowych modeli, poprzez ich 
produkcję, aż do testowania wyrobów na 
stanowiskach hamownianych. Pratt & Whit-
ney Aeropower Rzeszów jest wyłącznym 
producentem APU dla samolotów komuni-
kacyjnych Boeing 787 Dreamliner.

Przedsiębiorstwo Pratt & Whitney Kalisz, 
zatrudniające ponad 1600 pracowników, 
ma cztery zakłady produkcyjne w  zachod-
nim Kaliszu i produkuje dla Pratt & Whitney 
komponenty i części do silników lotniczych, 
napędzających samoloty i  śmigłowce woj-
skowe i cywilne – złożone koła zębate, apa-
raty kierujące i wały główne silników. Zakład 
uczestniczy także w  programie produkcji 
komponentów do nowego typu przekładni 
(Fan Drive Gear System) do najnowszego sil-
nika lotniczego w rodzinie Pratt & Whitney 
PW 1000 Pure Power, napędzającego m.in. 
samoloty rodziny Airbus A220 i  A320neo, 
Embraer E2 czy Irkut MS-21.

Spółka Pratt & Whitney Tubes Niepołomi-
ce, zlokalizowana w miejscowości Niepoło-
mice, niedaleko Krakowa, produkuje precy-
zyjne części do silników lotniczych z mate-
riałów trudnoobrabialnych i  superstopów 
na bazie niklu i tytanu.

Zakład Collins Aerospace Wrocław, zlokali-
zowany w  południowo-zachodniej części 
Wrocławia, dynamiczny rozwój rozpoczął od 
2010. Spółka, zatrudniająca obecnie 2100 
osób, zajmuje się produkcją układów paliwo-
wo-regulacyjnych do silników lotniczych 
oraz układów, wyrobów i  detali hydraulicz-
nych służących do sterowania lotem samolo-
tów i śmigłowców. W ramach prac rozwojo-
wych do produkcji wdrażane są nowe podze-
społy takie jak pary suwakowe, obudowy 
dysz powietrznych, obudowy wentylatorów 
lotniczych, zawory powietrzne, obudowy na-
pędów, dysz silnika i  siłowniki hydrauliczne. 
Ważnym wydarzeniem w historii spółki było 

W skład Raytheon Technologies wchodzą 
cztery kluczowe segmenty projektowo-
produkcyjne: Collins Aerospace Systems, Pratt 
& Whitney, Raytheon Intelligence & Space 
i Raytheon Missiles & Defense 

Zdjęcie: Raytheon Technologies

Spółka Pratt & Whitney 
Rzeszów, zlokalizowana 

w południowo-
wschodnim Rzeszowie, 
zatrudnia ponad 6000 

pracowników i produkuje 
silniki lotnicze oraz ich 

komponenty dla lotnictwa 
cywilnego i wojskowego. 

Ich odbiorcami są m.in. 
Airbus, Boeing, Embraer 

i Lockheed Martin 
Zdjęcie: Pratt & Whitney 

Rzeszów
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utworzenie w  2014 we Wrocławiu Centrum 
Badawczo Rozwojowego, w którym są opra-
cowywane, testowane i  wdrażane do pro-
dukcji zespoły hydrauliczne i paliwowe. Znaj-
dują one zastosowanie we wszystkich no-
wych samolotach na świecie, do których 
zespoły produkuje Collins Aerospace. Doce-
lowo do 2020 w Centrum zatrudnienie miało 
znaleźć około 350 inżynierów.

Będące częścią Collins Aerospace zakłady 
Goodrich Aerospace Poland, mieszczące się 
w  podrzeszowskiej Tajęcinie i  w  Krośnie, 
specjalizują się w  produkcji części, podze-
społów oraz podwozi lotniczych samolotów 
cywilnych i  wojskowych dla takich odbior-
ców jak Airbus, Boeing, Bombardier, Gul-
fstream i Lockheed Martin. Łącznie jednost-
ki biznesowe Collins Aerospace zatrudniają 
w Polsce około 8000 pracowników, zajmują-
cych się głównie projektowaniem, produk-
cją i obsługą techniczną silników lotniczych 
oraz ich podzespołów i części.

Kooperacja w ramach 
programu Wisła 
28 marca 2018 rząd Rzeczypospolitej Pol-

skiej podpisał Akceptację Zapytania Oferto-
wego (Letter of Offer and Acceptance, LOA) 
z  rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki 
w sprawie zakupu systemu obrony przeciw-
lotniczej i przeciwrakietowej Patriot, produ-
kowanego przez koncern Raytheon. W  ra-
mach I etapu programu zakupu zintegrowa-
nego systemu obrony przeciwlotniczej 
i przeciwrakietowej średniego zasięgu Wisła 
Raytheon ma wyprodukować i  dostarczyć 
Siłom Zbrojnym RP 2 baterie Patriotów, 
w skład których wejdą 4 radary AN/MPQ-65, 
4 stanowiska kierowania walką ECS (Enga-
gement Control Station), 16 wyrzutni M903, 
208 pocisków rakietowych PAC-3MSE, 6 sta-
nowisk kierowania i dowodzenia EOC (Enga-
gement Operation Center) oraz 12 radiolinii 
IBCS (IFCN Relay – Integrated Fire Control 
Network Relay).

Koncern Raytheon Missiles & Defense za-
warł już kontrakty z 9 polskimi przedsiębior-
stwami na produkcję i dostawy komponen-
tów systemu Patriot oraz na obsługę tech-

niczną i  produkcję elementów systemu 
Patriot w  ramach pierwszej fazy programu 
Wisła. Oprócz realizacji dostaw kluczowych 
elementów systemu Patriot dla Polski stano-
wią one teraz część globalnego łańcucha 
dostaw Raytheon Missiles & Defense i mogą 
oferować swoje produkty i  usługi Polsce 
oraz 16 pozostałym państwom-partnerom 
programu Patriot. 

We wrześniu 2014 zawarto umowę, na mo-
cy której inżynierowie i  technicy spółki TEL-
DAT zajmują się projektowaniem, integracją 
i  kwalifikacją routerów – kluczowych urzą-
dzeń umożliwiających komunikację sieciową 
w systemie Patriot. W grudniu 2015 i ponow-
nie w 2019 Raytheon Missiles & Defense zło-
żył spółce TELDAT duże zamówienie na wy-
produkowanie routerów do nowo wyprodu-
kowanych wyrzutni zestawów Patriot.

W styczniu 2016 spółka PIT-RADWAR pod-
pisała umowę z Raytheon Missiles & Defen-
se na produkcję nowoczesnych anten do 
systemów identyfikacji swój-obcy (IFF) sys-
temu Patriot – w kwietniu 2019 ukończono 
jej integrację z  radarem AN/MPQ-65dla za-
granicznego klienta, a  w  czerwcu tego sa-
mego roku PIT-RADWAR otrzymała kolejny 
kontrakt na dostawę anten IFF do zestawów 
Patriot dla Polski, Szwecji i Rumunii.

Także w czerwcu 2019 Wojskowe Zakłady 
Elektroniczne podpisały z Raytheonem umo-
wę na produkcję i  integrację zestawów mo-
dułów elektroniki DLTM (Data Link Terminal 
Module), będących kluczowym elementem 
wyrzutni M903, dzięki której WZE zdobyły 
kompetencje do ich produkcji i obsługi. WZE 
dołączyły do grona certyfikowanych dostaw-
ców Raytheon Missiles & Defense w ramach 
globalnego łańcucha dostaw. 

Nieco wcześniej, w lutym 2019 Huta Sta-
lowa Wola i Raytheon podpisały umowę do-
tyczącą rozpoczęcia produkcji i  integracji 
wyrzutni M903. W listopadzie tego samego 
roku Raytheon podpisał z  Ośrodkiem Ba-
dawczo-Rozwojowym Centrum Techniki 
Morskiej (OBR CTM) umowę na usługi pro-
jektowe dotyczące specjalistycznych konte-
nerów na sprzęt do obsługi technicznej sys-
temu Patriot. OBR CTM zaprojektuje we-

Zakład Collins Aerospace Wrocław, zloka-
lizowany w  południowo-zachodniej części 
Wrocławia, swój dynamiczny rozwój 
rozpoczął od 2010. Spółka, zatrudniająca 
obecnie 2100 osób, zajmuje się produkcją 
układów paliwowo-regulacyjnych do silników 
lotniczych oraz układów, wyrobów i detali hy-
draulicznych służących do sterowania lotem 
samolotów i śmigłowców 

Zdjęcie: Collins Aerospace Wrocław

Raytheon Missiles & Defense zawarł już kontrakty z 9 polskimi przedsiębiorstwami na produkcję 
i dostawy komponentów systemu Patriot oraz na obsługę techniczną i produkcję elementów 
systemu Patriot w ramach pierwszej fazy programu Wisła / Zdjęcie: Raytheon Missiles & Defense
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wnętrzną konfigurację kontenerów 
mieszczących wszystkie części zamienne, 
narzędzia i  sprzęt pomiarowo-badawczy 
niezbędny do obsługi Patriota w terenie.

Kolejnymi beneficjentami kontraktów za-
wartych z  Raytheon Missiles and Defense 
w listopadzie 2019 były Zakłady Mechanicz-
ne Tarnów (ZMT), które podpisały umowę 
dotyczącą produkcji siłowników liniowych 
i  obrotowych do wyrzutni M903, i  spółka 
Agregaty PEX-POOL PLUS, która otrzymała 

zlecenie na opracowanie, wyprodukowanie 
i  dostarczenie kontenerów operacyjnych 
i innych elementów obsługi technicznej do 
systemów Patriot zakupionych przez Polskę. 

Marzec 2020 również był okresem hossy 
polskiego przemysłu obronnego. Raytheon 
podpisał umowę ze spółką Demarko na do-
stawy naczep, na których mieścić się będą 
kontenery ze sprzętem do obsługi tech-
nicznej systemu Patriot, wyprodukowane 
przez PEX-POOL Plus z  wyposażeniem 
wnętrza zaprojektowanym przez CTM. Na-
tomiast Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 
(WZŁ-1) wyposażą wnętrze kontenera, 
a  następnie przeprowadzą integrację i  te-
sty poszczególnych komponentów w  celu 
dostarczenia w pełni gotowych do eksplo-
atacji kontenerów.

  
Czekając na Harpię 
Kolejnym potencjalnym obszarem 

współpracy może być program Harpia, do-
tyczący zakupu 32 wielozadaniowych sa-
molotów bojowych stealth Lockheed Mar-
tin F-35A dla Sił Powietrznych RP. Pratt & 
Whitney wytwarza napędzający je silniki 
F135, a Collins Aerospace – hełm, który za-
pewnia pilotowi świadomość sytuacyjną 
i  zastępuje wyświetlacz przezierny (HUD), 
pokazując jednocześnie dane widoczne na 
wyświetlaczach w  kabinie i  wyposażony 
jest we wskaźnik celów. Dodatkowo, dzięki 
6 kamerom termowizyjnym (Distributed 
Aperture System, DAS), umieszczonym na 
kadłubie samolotu, pilot widzi na wskaźni-
ku nahełmowym całą otaczającą go sferę. 
Jest to bardzo przydatne nie tylko podczas 
walki, ale także podczas lądowania na po-
kładzie lotniskowca czy w  czasie nocnego 
lądowania pionowego.

Raytheon Missiles & Defense to dostawca 
kierowanych pocisków rakietowych powie-

trze-powietrze krótkiego zasięgu AIM-9X Si-
dewinder i średniego zasięgu AIM-120 AM-
RAAM, przeznaczonych do zwalczania ce-
lów powietrznych oraz pocisków 
powietrze-ziemia AGM-65 Maverick i  bomb 
kierowanych laserowo Paveway i StormBre-
aker (ta ostatnia ma głowicę samonaprowa-
dzającą zawierającą radar fal milimetro-
wych, kamerę termowizyjną i  półaktywny 
laser oraz układ nawigacji GPS/INS, co 
umożliwia jej zwalczanie celów we wszyst-
kich warunkach pogodowych i  środowi-
skach, nawet gdy te są zasłonięte przez pył 
i zanieczyszczenia). Wszystkie te typy uzbro-
jenia, za wyjątkiem bomb StormBreaker, są 
przenoszone przez F-16C/D używane przez 
Siły Powietrzne RP.

Raytheon Intelligence & Space wytwarza 
system nawigacyjny Joint Precision Appro-
ach and Landing Systems (JPALS), który przy 
pomocy umożliwia F-35 lądowanie na po-
kładach lotniskowców i  okrętów desanto-
wych w każdych warunkach pogodowych – 
zakodowane informacje przekazywane są 
za pomocą łącza informacyjnego. Jego od-
mianą jest szybko rozwijalny eJPALS (expe-
ditionary JPALS), który pozwala na wykony-
wanie analogicznych operacji lądowania na 
przygodnych lądowiskach, w  trudnych wa-
runkach terenowych, dzięki czemu liczba 
lotnisk dostępnych dla sił ekspedycyjnych, 
czy samolotów realizujących zadania wspar-
cia sił specjalnych, jest znacznie większa. 

Działalność prospołeczna w Polsce
Pratt & Whitney Rzeszów jest inicjatorem 

regionalnego klastra lotniczego Dolina Lot-
nicza w południowo-wschodniej Polsce, ut-
worzonego w 2003. 

Od 2015 Raytheon Missiles & Defense an-
gażuje się w  działania prospołeczne w  na-
szym kraju oraz partnerską współpracę na 
rzecz społeczności lokalnych, które koncen-
trują się na dwóch obszarach: wsparciu we-
teranów i rodzin żołnierzy poległych na mi-
sjach oraz promowaniu i  popularyzacji 
wśród dzieci i młodzieży nauk ścisłych, tech-
nologii, inżynierii i matematyki (ang. STEM), 
aby w przyszłości powiększyli oni grono stu-
dentów i  pracowników naukowych mają-
cych takie kompetencje.

W 2016 Raytheon nawiązał współpracę ze 
stowarzyszeniem Pamięć i  przyszłość, zrze-
szającym rodziny poległych na misjach żoł-
nierzy i  mającym pod swoją pieczą kilka-
dziesięcioro dzieci. Celem jego działalności 
jest przede wszystkim wzajemne wsparcie 
dla rodzin oraz pomoc dzieciom, których oj-
cowie zginęli na wojnie.

Raytheon przekazuje stowarzyszeniu da-
rowizny na realizację określonych celów, 
głównie edukacyjnych i  terapeutycznych: 
organizację warsztatów terapeutycznych, 
naukę języków obcych, organizację Dnia 

Jesienią 2019 Wojskowy Instytut Techniczny 
Uzbrojenia podpisał z  Raytheonem wyko-
nawczą umowę offsetową w ramach 1. etapu 
programu Wisła, na mocy której pracownicy 
WITU będą brali udział w specjalistycznych sz-
koleniach prowadzonych przez ekspertów 
Raytheona, umożliwiających im zdobycie 
kompetencji do kwalifikacji i  certyfikacji wy-
produkowanych w Polsce wyrzutni i pojazdów 
dla systemu obrony przeciwlotniczej i  przeci-
wrakietowej Patriot 

Zdjęcie: Raytheon Missiles & Defense

Kolejnym potencjalnym obszarem współpracy Raytheon Missiles & Defense z polskim przemysłem 
obronnym może być program Harpia, dotyczący zakupu 32 wielozadaniowych samolotów boj-
owych stealth Lockheed Martin F-35A dla Sił Powietrznych RP. Pratt & Whitney wytwarza 
napędzający F-35A silnik F135, a Collins Aerospace – hełm (na zdjęciu), który zapewnia pilotowi 
świadomość sytuacyjną i zastępuje wyświetlacz przezierny (HUD) / Zdjęcie: US Air Force
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Dziecka oraz innych projektów – np. stypen-
diów dla uczniów. W  okresie Świąt Bożego 
Narodzenia Raytheon Missiles & Defense co 
roku funduje dzieciom bony zakupowe do 
księgarni i zaprasza rodziny na uroczystą ko-
lację wigilijną, przy okazji ich pobytu w War-
szawie z okazji Dnia Weterana. W tym roku 
przekazano kolejną darowiznę na stypendia 
naukowe dla dzieci i młodzieży.

W  2017 Raytheon zawarł wieloletnią 
umowę z Centrum Nauki Kopernik na stwo-
rzenie Wytwórni – Fablabu edukacyjnego. To 
miejsce, w którym dzieci i młodzież uczą się 
projektować i  budować różne przedmioty: 
przy użyciu tradycyjnych i  nowoczesnych, 
cyfrowych urządzeń. W  ramach tej samej 
umowy Raytheon jest partnerem laborato-
rium robotycznego w  Centrum Nauki Ko-
pernik, które prowadzi warsztaty z  progra-
mowania przy użyciu m.in. robotów Photon. 
Dzięki współpracy z Centrum Nauki Koper-
nik Raytheon zorganizował w sierpniu 2020 
warsztaty z konstruowania camera obscura 
(w  formie on-line) dla podopiecznych Sto-
warzyszenia Serduszko dla dzieci. Raytheon 
Technologies w  ramach umowy otrzymuje 
także bezpłatnie wejściówki do Centrum 
Nauki Kopernika. Są one przekazywane róż-
nym organizacjom pozarządowym, w  celu 
umożliwienia im skorzystania bezpłatnie 
z możliwości odwiedzenia Centrum.

Spółka i jej pracownicy angażują się w pro-
jekt CSR Szlachetna paczka – dostarczając do-
tkniętym nieszczęściem rodzinom pomoc 
tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Kilka 
razy w roku organizowane są zbiórki charyta-
tywne dla potrzebujących – pracownicy Ray-
theona są bardzo empatyczni, zawsze gotowi 
i  chętni do pomocy. Wspierają również fun-
dacje charytatywne i biorą udział w charyta-
tywnych maratonach biegowych.

Pracownicy Raytheona biorą udział w pro-
gramie wolontariackim Pomagam, w  ra-

mach którego wspierają wybraną lokalną 
fundację / organizację charytatywną. Na 
podstawie przedłożonego planu otrzymują 
wsparcie finansowe na zakup potrzebnego 
sprzętu, a następnie jako wolontariusze bu-
dują, naprawiają, sprzątają, remontują, po-
magają – po prostu angażują się w to, co jest 
potrzebne!

Przedsiębiorstwo wspiera Specjalny Ośro-
dek Szkolno-Wychowawczy nr 10 im. J. Kor-
czaka we Wrocławiu. Działalność Raytheona 
polega na organizowaniu szeregu inicjatyw 
i  wydarzeń dla podopiecznych szkoły, któ-
rych celem jest ich rozwój i budowanie po-
zytywnych doświadczeń dzieci i  młodzieży 
z niepełnosprawnością intelektualną.

Wspierając polską naukę
Koncern nie zapomina też o współpracy 

z czołowymi polskimi uczelniami technicz-
nym – Politechniką Warszawską i Wojskową 
Akademią Techniczną. W  2015 Raytheon 
Missiles & Defense przekazała każdej z nich 
grant w wysokości 50 tys. USD na sfinanso-
wanie stypendiów i  programów badaw-
czych wspierających studia magisterskie 
na kierunkach inżynierskich. Darowizna 
przekazana Studenckiemu Kołu Astronau-
tycznemu z  Wydziału Mechanicznego 
Energetyki i  Lotnictwa PW umożliwiła sfi-
nansowanie projektu CanSat Launcher, po-
legającego na zbudowaniu rakiety, której 
zadaniem było wyniesienie w  atmosferę 
pseudosatelitów.

Raytheon wspiera też edukację przy-
szłych pokoleń polskich inżynierów, pozwa-
lając im zdobywać doświadczenia przy naj-
ważniejszych projektach sektora zbrojenio-
wego, jakim jest Polski Patriot. Koncern, we 
współpracy z Ambasadą Stanów Zjednoczo-
nych Ameryki i Polsko-Amerykańską Funda-
cją Wolności, zorganizował trzy edycje sta-
żów dla studentów szkół technicznych z Pol-
ski. Przyszli inżynierowie odbyli dwie 
dwumiesięczne praktyki w siedzibie koncer-
nu w USA (w 2018 i 2019) i  jedną praktykę 
w siedzibie w Warszawie (w 2020). Studenci 
zapoznali się z  działalnością Raytheona 
i otrzymywali konkretne zadania, związane 
z łańcuchem dostaw, inżynierią mechanicz-
ną, czy zarządzanie procesami i  jakością. 
Program stażowy został ukierunkowany na 
rozwój umiejętności związanych z  produk-
cją systemu obrony przeciwlotniczej i prze-
ciwrakietowej Patriot.

Z  kolei Collins Aerospace współpracuje 
z uczelniami wyższymi (Akademia Górniczo-
-Hutnicza w  Krakowie i  Politechnika Wro-
cławska) oraz ze szkołami technicznymi (In-
stytut Lotnictwa we Wrocławiu, Zespół Szkół 
Salezjańskich DON BOSCO we Wrocławiu, 
Liceum Zawodowe w  Krośnie). W  ramach 
współpracy z  uczelniami realizowane są 
dwa programy autorskie. 

Akademia GEC-Poland to program skiero-
wany jest do absolwentów uczelni technicz-
nych, młodych i  utalentowanych inżynie-
rów, którzy chcieliby swoją przyszłość zwią-
zać z przemysłem lotniczym. Program ma na 
celu wyszkolenie przyszłej kadry inżynier-
skiej w pełni gotowej do pracy w przemyśle 
lotniczym. Natomiast studia dualne to pro-
gram, w ramach którego studenci tej uczelni 
łączą naukę i  zdobywanie praktycznej wie-
dzy w pracy. Uczestnicy kierunków mecha-
nika i budowa maszyn oraz automatyka i ro-
botyka do momentu uzyskania tytułu inży-
niera odbyli staże w  dwóch działach: 
badawczo-rozwojowym i technologicznym. 
Ta opcja jest korzystna dla tych, którzy 
chcieliby poświęcić jak najwięcej czasu na 
naukę i ćwiczenie umiejętności w codzien-
nej pracy. Organizowane są również dni 
otwarte dla uczniów, uczniów szkół podsta-
wowych, zawodowych i średnich.

Bartosz GŁOWACKI

Raytheon Missiles & Defense angażuje się 
w działania prospołeczne w Polsce – w 2016 
koncern nawiązał współpracę ze stowarzysze-
niem Pamięć i przyszłość, zrzeszającym 
rodziny poległych na misjach żołnierzy 
i mającym pod swoją pieczą kilkadziesięcioro 
dzieci. Celem jego działalności jest przede 
wszystkim wzajemne wsparcie dla rodzin oraz 
pomoc dzieciom, których ojcowie zginęli na 
wojnie / Zdjęcie: Raytheon Missiles & Defense

Amerykańskie przedsiębiorstwo zawarło też 
wieloletnią umowę z Centrum Nauki Kopernik 
na stworzenie Wytwórni – Fablabu edukacyj-
nego. To miejsce, w  którym dzieci i  młodzież 
uczą się projektować i budować różne przed-
mioty: przy użyciu tradycyjnych i  nowocz-
esnych, cyfrowych urządzeń 

Zdjęcie: Raytheon Missiles & Defense

Koncern, we współpracy z  Ambasadą Stanów 
Zjednoczonych Ameryki i Polsko-Amerykańską 
Fundacją Wolności, zorganizował w  latach 
2018-2020 trzy edycje stażów dla studentów 
uczelni technicznych z Polski 

 Zdjęcie: Raytheon Technologies
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