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W  wyniku fuzji powstała firma, której 
szacunkowa wartość to ok. 121 mld 
USD, a roczne przychody ze sprzeda-

ży w sektorze obronnym wynoszą ok. 32 mld USD. 
Łącznie zatrudnia blisko 200 000 pracowników, 
choć biorąc pod uwagę kryzys wywołany pan-
demią COVID-19, przede wszystkim związany 
z rynkiem lotnictwa cywilnego, wartość ta może 
zmniejszyć się w następnych latach. Inną liczbą 
przemawiającą do wyobraźni jest 60 000 stano-
wisk inżynierskich w Raytheon Technologies. 
Nowa korporacja deklaruje wydatki na prace 
rozwojowe w wyokości 8 mld USD rocznie. Już 
teraz może pochwalić się dorobkiem 38 000 pa-
tentów. Koniec końców Raytheon Technologies 
będzie największą firmą zbrojeniową Stanów 
Zjednoczonych Ameryki.

Scalenie Raytheona i UTC wymagało reorgani-
zacji ich wewnętrznych struktur. I tak obecnie kor-
poracja Raytheon Technologies ma cztery działy:
❙   Pratt & Whitney – firma, która projektuje, pro-
dukuje i serwisuje nowoczesne silniki lotnicze 
oraz pomocnicze systemy zasilania (APU) do 
samolotów pasażerskich, dyspozycyjnych (biz-
nesowych) i wojskowych; 

❙   Collins Aerospace, specjalizujący się w awioni-
ce, wyposażeniu elektronicznym, urządzeniach 
mechanicznych, systemach zarządzania zasila-
niem do maszyn pasażerskich oraz dyspozy-
cyjnych i wojskowych;

❙   Raytheon Intelligence & Space to dział odpo-
wiadający za rozpoznanie, obserwację i syste-
my kosmiczne;

❙   Raytheon Missiles & Defense produkuje z ko-
lei pociski rakietowe i uzbrojenie lotnicze, 
a także urządzenia radiolokacyjne.

Obecność spółki Raytheon nad Wisłą zaczęła się 
ponad dekadę temu i wiązała z zakupami uzbroje-
nia do samolotów F-16C/D Jastrząb, a w ostatnich 
latach rozszerzyła się w związku z programem za-
kupu systemu przeciwlotniczego i przeciwrakieto-
wego średniego zasięgu Wisła. W maju 2019 r. ów-
czesna spółka Raytheon Integrated Defense 
Systems otworzyła biuro w Warszawie, które ma 
pomóc koordynować działania – obecnie już jako 
Raytheon Technologies – w Polsce, zarówno te 
związane z przemysłem, dostawami do Minister-
stwa Obrony Narodowej, jak i projektami społecz-
nej odpowiedzialności biznesu.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku korpo-
racji UTC, która poprzez swoje spółki już od lat 
90. konsekwentnie powiększała swoją obec-
ność w Polsce (ramka poniżej).

Obecnie Pratt & Whitney Rzeszów S.A. produ-
kuje części do silników montowanych w samo-
lotach firm: Airbus, Boeing, Embraer i Lockheed 
Martin. Wśród produkowanych zespołów są tak-
że te do silników F100-PW-229, które napędzają 
m.in. samoloty wielozadaniowe F-16C/D Ja-
strząb Sił Powietrznych RP. Pratt & Whitney Rze-
szów zatrudnia ok. 6000 osób. Rzeszowski za-
kład PW ma też własne biuro konstrukcyjne, jak 
również podmiot zależny, czyli Pratt & Whitney 
Aeropower Rzeszów, który specjalizuje się w po-
mocniczych jednostkach napędowych (APU). 

Wraz z powstaniem korporacji Raytheon Technologies w jej skład weszło wiele polskich zakładów wcześniej 
należących do UTC, np. Collins Aerospace Wrocław (zdjęcie z 2017 r.).
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1976 r.  –  WSK „PZL-Rzeszów” zaczyna dostarczać części 
spółce Pratt & Whitney Canada;

1992 r.  –  Pratt & Whitney Canada i WSK „PZL-Kalisz” za-
kładają spółkę joint venture;

1992 r. –  Pratt & Whitney Canada wykupuje polskie zakła-
dy lotnicze WSK „PZL-Kalisz”, producenta silni-
ków lotniczych do samolotów śmigłowych; obec-
nie jest to Pratt & Whitney Kalisz;

1996 r. –  Pratt &Whitney Canada kupuje pozostałe udziały 
WSK Kalisz i powstaje Pratt & Whitney Kalisz;

1999 r. –  BF Goodrich przejmuje Menasco, a zakład 
w Krośnie zmienia nazwę na BF Goodrich Kro-
sno; od 2011 r. nowa nazwa to Goodrich Aero-
space Poland;

2002 r. –  Pratt & Whitney Canada wykupuje większościowy 
pakiet udziałów w kolejnych polskich zakładach 
lotniczych, tym razem WSK „PZL-Rzeszów” S.A., 
dotąd producenta silników turbośmigłowych/tur-
bowałowych TWD-10B/PZL-10W i przekładni WR-3; 
w 2015 r. spółka zmieniła nazwę na Pratt & Whit-
ney Rzeszów S.A.;

2007 r. –  ówczesny rząd Rzeczypospolitej Polskiej sprze-
daje spółce Sikorsky Aircraft Corporation 100% 
udziałów w ostatniej polskiej fabryce samolotów, 
czyli Polskich Zakładach Lotniczych Sp. z o.o. 
w Mielcu, producencie samolotów M18 Droma-
der, M26 Iskierka, M28 Skytruck Bryza; wówczas 
SAC był własnością UTC; w 2015 r. SAC odkupił 
Lockheed Martin;

2012 r. –  zakład w Krośnie staje się własnością UTC; 
w 2018 r. po połączeniu UTC Aerospace Systems 
z Rockwell Collins powstaje Collins Aerospace; 
Goodrich Aerospace Poland staje się częścią 
Collins Aerospace;

2012 r. –  Goodrich Aerospace Poland otwiera zakład w Ta-
jęcinie koło Rzeszowa; profil działalności jak 
w Krośnie;

2012 r. –  Pratt & Whitney odkupuje zakłady w Niepoło-
micach, wcześniej należące do Kreisler Polska 
(polski oddział spółki Kreisler Industrial Corp. ze 
Stanów Zjednoczonych), produkujące zespoły 
rurowe do silników lotniczych; nowa nazwa spółki 
to Pratt & Whitney Tubes Niepołomice.  

 Obecność Raytheon Technologies w Polsce – kalendarium
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Z kolei Pratt & Whitney Kalisz zatrudnia 1500 
pracowników i wytwarza części do silników lot-
niczych PW (złożone koła zębate, aparaty kieru-
jące, wały główne silników). Natomiast Pratt  
& Whitney Tubes Niepołomice produkuje ze-
społy rurowe do silników PW montowanych na 
samolotach pasażerskich Airbus NEO.

W przypadku Collins Aerospace, spółka ta ma 
trzy zakłady w Polsce, zatrudniające ponad 2000 
pracowników. Jednym jest Collins Aerospace 
Wrocław, właśnie obchodzący swoje 10-lecie. 
Produkuje on instalacje paliwowe i hydrauliczne 
do silników lotniczych. W 2014 r. w przedsiębior-
stwie otworzono Globalne Centrum Inżynieryj-
ne. Natomiast zakłady Goodrich Aerospace Po-
land w Tajęcinie i Krośnie produkują zespoły 
podwozi do samolotów cywilnych i wojskowych 
takich firm jak: Airbus, Boeing, Lockheed Martin 
i Gulfstream. Łącznie Raytheon Technologies za-
trudnia w Polsce ok. 8000 osób.

❚ Raytheon Missiles & Defense
Z polskiego punktu widzenia i wielkości wydat-
ków Ministerstwa Obrony Narodowej, ważną 
rolę spełnia spółka-córka Raytheon Technolo-
gies – Raytheon Missiles & Defense (RMD), gdyż 
to właśnie ta firma odpowiada za program Wisła 
i dostawy wielu innych typów uzbrojenia rakie-
towego, także lotniczego (o czym dalej), m.in. 
przeciwpancerne pociski kierowane FGM-148 
Javelin (wspólnie z Lockheed Martin). Siedzibą 
RMD jest Tucson w stanie Arizona.

Broń rakietowa jako „efektory” to jedna strona 
medalu, w przypadku skomplikowanych syste-
mów uzbrojenia równie ważną są stacje radioloka-
cyjne i stanowiska dowodzenia. Są one produko-
wane przez Raytheon Missiles & Defense. RMD 
specjalizuje się w produkcji elektroniki, od płytek 
drukowanych i MMIC obecnie, po rozwój i integra-
cję składników takich systemów jak obrona prze-
ciwbalistyczna, systemy C4ISR, walka radioelektro-
niczna, układy kierowania broni precyzyjnej itd.

Obecnie RMD zatrudnia 30 000 pracowni-
ków, roczny dochód to 16 mld USD, swoje biura 
i oddziały ma w 28 państwach, natomiast klien-
tów w 50. Należą do niej także dwie spółki za-
graniczne – Raytheon Emirates w Zjednoczo-
nych Emiratach Arabskich i Raytheon Saudi 

Arabia w Arabii Saudyjskiej. Działalność RMD 
obejmuje: lotnictwo wojskowe, marynarkę wo-
jenną, zwalczanie bezzałogowców, walkę lądo-
wą i obronę przeciwlotniczą, broń hipersonicz-
ną, strategiczną obronę przeciwbalistyczną. 
Prezesem RMD jest Wesley D. Kremer.

Zakłady Pratt & Whitney AeroPower Rzeszów specjalizujące się w produkcji i remontach pomocniczych 
jednostek napędowych.

Zakłady Pratt & Whitney Kalisz.

Wrzesień 2014 r. –   początek współpracy spółek Raytheon Integrated Defense Systems i bydgoskiego TELDAT-u 
przy produkcji przez polską firmę routerów do systemu Patriot. TELDAT Sp. z o.o. Sp.k. odpowia-
da za projektowanie, integrację i kwalifikację routerów. W rezultacie w 2015 i 2019 r. Raytheon 
zamówił w spółce TELDAT routery do nowo wyprodukowanych zestawów Patriot. 

Styczeń 2016 r. –   Raytheon Integrated Defense Systems podpisuje z PIT-Radwar S.A. umowę na produkcję ante-
ny systemu identyfikacji „swój–obcy” do stacji radiolokacyjnej AN/MPQ-65 systemu Patriot. 
W kwietniu 2019 r. spółki Raytheon i PIT-Radwar ukończyły integrację wyprodukowanej w Pol-
sce anteny IFF ze stacją AN/MPQ-65 dla zagranicznego klienta. W czerwcu 2019 r. Raytheon 
zamówił w PIT-Radwar anteny systemu identyfikacji „swój–obcy” do zestawów Patriot dla Pol-
ski, Szwecji i Rumunii;

Luty 2019 r. –   Raytheon Integrated Defense Systems podpisuje z Hutą Stalowa Wola S.A. umowę na rozpoczę-
cie przez polską spółkę produkcji i integracji wyrzutni M903 systemu Patriot;

Czerwiec 2019 r. –   Raytheon Integrated Defense Systems zawiera umowę z Wojskowymi Zakładami Elektronicznymi 
S.A. na produkcję, integrację i serwisowanie zestawów modułów elektroniki DLTM (Data Link Ter-
minal Module), które będą montowane na wyrzutniach M903 zamówionych w programie Wisła;

Listopad 2019 r. –   Raytheon Integrated Defense Systems zamawia w firmie Agregaty PEX-POOL PLUS Sp. z o.o. 
opracowanie, wyprodukowanie i dostarczenie kontenerów operacyjnych i innych elementów ob-
sługi technicznej do polskich systemów Patriot;

Listopad 2019 r. –   Raytheon Integrated Defense Systems i Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A. podpisują umowę 
dotyczącą produkcji siłowników liniowych i obrotowych do wyrzutni M903;

Listopad 2019 r. –   Raytheon Integrated Defense Systems i Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Mor-
skiej S.A. zawierają umowę na zaprojektowanie wewnętrznej konfiguracji kontenerów na sprzęt 
do obsługi technicznej systemu Patriot (są to kontenery na wszystkie części zamienne, narzędzia 
i sprzęt pomiarowo-badawczy do obsługi polowej); 

Marzec 2020 r. –   Raytheon Integrated Defense Systems zamawia w spółce Demarko Sp. z o.o. sp.k. dostawy na-
czep, na których będą umieszczone kontenery ze sprzętem do polowej obsługi technicznej sys-
temu Patriot;

Listopad 2020 r. –   Raytheon Missiles & Defense i Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. podpisują umowę na inte-
grację kontenerów na sprzęt do obsługi technicznej systemu Patriot. Agregaty PEX-POOL PLUS 
wyprodukuje kontenery, OBR CTM zaprojektuje ich wewnętrzną konfigurację, Demarko dostar-
czy naczepy, a WZŁ nr 1 wyposażą wnętrze kontenera, a następnie przeprowadzą integrację i te-
sty poszczególnych komponentów gotowych kontenerów.

 Umowy FMS I fazy programu Wisła – kalendarium
1951 r. – w Tuscon powstają zakłady Hughes Aircraft;
1992 r. –  Hughes Aircraft kupuje od General Dynamics 

jego rakietowy oddział, czyli Tactical Missiles  
Division, producenta m.in.: BGM-109 Tomahawk, 
AGM-129 ACM, RIM-66/-67 Standard, FIM-92 
Stinger, RIM-116 RAM, systemu Phalanx;

1992 r. – powstaje spółka Raytheon Missile Systems;
1997 r. –  Raytheon odkupuje od korporacji Hughes 

Electronics jej zakłady Hughes Missile Plant 
w Tuscon razem z całym Hughes Aircraft za 
9,5 mld USD; Raytheon przejmuje produkcję 
m.in. pocisków rakietowych BGM-71 TOW, 
AGM-65 Maverick i AIM-120 AMRAAM;

1997 r. –  Raytheon kupuje oddział zbrojeniowy Defense 
Systems & Electronics Group spółki Texas 
Instruments (w której powstały m.in. układy 
naprowadzania pocisków AGM-45 Shrike, 
AGM-88 HARM, AGM/RGM/UGM-84 Harpoon, 
FGM-148 Javelin, bomb Paveway i AGM-158 
JSOW), a od General Motors odkupuje dawne 
Hughes Electronics;

1998 r. –  Raytheon Missile Systems zamyka dawne za-
kłady Texas Instruments w Lewisville w Tek-
sasie, a ich produkcję też przenosi do Tuscon, 
w którym odtąd mieści się siedziba spółki, 
obecnie Raytheon Missiles & Defense.

 Historia zakładów w Tuscon
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❚ Raytheon Technologies w programie F-35
Raytheon Technologies produkuje lub rozwija kil-
ka kluczowych zespołów i systemów wielozada-
niowego samolotu bojowego Lockheed Martin 
F-35 Lightning II, czy to w obecnej wersji Block 3F, 
czy też w planowanej docelowej Block 4, którą za-
mówiła Polska w styczniu 2020 r.

W pierwszej kolejności należy wskazać na na-
pęd F-35, czyli dwuprzepływowy silnik turbood-
rzutowy z dopalaczem F135, który produkuje 
Pratt & Whitney w zakładach w East Hartford 
i Middletown w stanie Connecticut. Kolejnym 
istotnym systemem F-35 jest hełm pilota Genera-
tion III Helmet Mounted Display System (HMDS), 

zwany także Gen III Lite HMDS, z wbudowanym 
wyświetlaczem w przedniej osłonie, który spełnia 
jednocześnie trzy główne funkcje: wyświetlacza 
przeziernego HUD (którego w F-35 nie ma), ce-
lownika nahełmowego i gogli nokotowizyjnych. 
Hełm Gen III Lite HMDS produkuje Collins Aero-
space. Raytheon Intelligence & Space dostarcza 
też system precyzyjnego podejścia i lądowania 
Joint Precision Approach and Landing Systems 
(JPALS), wykorzystywany przez F-35.

Raytheon Technologies dostarcza część kie-
rowanego uzbrojenia, przenoszonego przez 
F-35. Dotąd z F-35 Block 3F udało się zintegro-
wać niewiele typów bomb i pocisków rakieto-

wych, ale te kluczowe, już zintegrowane, produ-
kuje Raytheon Missiles and Defense. Są to 
pociski rakietowe „powietrze–powietrze” śred-
niego zasięgu naprowadzane radiolokacyjnie 
AIM-120C Advanced Medium-Range Air-to-Air 
Missile (AMRAAM) i krótkiego zasięgu naprowa-
dzane termolokacyjnie AIM-9X Sidewinder. 
W przyszłości zaplanowano integrację z F-35 
kierowanej bomby szybującej AGM-154 Joint 
Stand-Off Weapon (JSOW-C1) i małogabaryto-
wej kierowanej bomby szybującej GBU-53/B 
StormBreaker. Czy użycie tych dwóch typów 
bomb będzie możliwe już w wersji Block 3F, czy 
dopiero w Block 4, nie jest jeszcze oczywiste. 
Natomiast już teraz F-35 mogą przenosić kiero-
wane bomby serii Enhanced Paveway II z kombi-
nowanym układem naprowadzania, laserowym 
i GPS, także produkowane przez RMD.  

Raytheon Intelligence & Space opracowuje 
też nowy system optoelektroniczny Electro-
-Optical Distributed Aperture System (EODAS) 
o polu widzenia 360° do samolotu F-35 Block 4. 
EODAS to zaawansowany system, który zapew-
ni pilotowi F-35 Block 4 dotąd niespotykaną 
świadomość sytuacyjną w każdym środowisku –  
– od wykrywania pocisków rakietowych do 
działania przy złej pogodzie.

Latające w Siłach Powietrznych RP myśliwce 
wielozadaniowe F-16C/D Block 52+ Jastrząb za-
pewne posłużą jeszcze kilka dekad. Dlatego 
warto przypomnieć, że gros ich uzbrojenia też 
dostarcza Raytheon Missiles and Defense, m.in.: 
pociski „powietrze–powietrze” AIM-120C i AIM-9X, 
bomby AGM-154, a także kierowane pociski 
rakietowe „ziemia–ziemia” AGM-65D/G Mave-
rick. Poza tym polskie F-16 napędzają silniki 

Zakłady Pratt & Whitney Tubes w Niepołomicach.

W maju 2019 r., w obecności ówczesnej ambasador Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce Georgette 
Mosbacher, odbyło się uroczyste otwarcie biura spółki Raytheon Integrated Defense Systems w Warszawie.

Raytheon to od początku ważny dostawca uzbrojenia do polskich F-16C/D, np. 
pocisków rakietowych AGM-65G i bomb szybujących AGM-154C.

Wraz z decyzją MON o zakupie F-35A, Raytheon Technologies nadal będzie dostar-
czał uzbrojenie, np. pociski „powietrze–powietrze” AIM-120C.

Polskie zakałdy Pratt & Whitney uczestniczą we 
współprodukcji różnych silników, także do samolo-
tów pasażerskich, jak ten PW800.
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Pratt&Whitney F100-PW-229, a wśród wyposa-
żenia radionawigacyjnego można znaleźć urzą-
dzenia Collins Aerospace.

❚ Raytheon Technologies   
– działalność  prospołeczna 
Raytheon Missiles & Defense angażuje się też 
w Polsce w działania z zakresu społecznej od-
powiedzialności biznesu (ang. CSR – corporate 
social responsibility). Jest partnerem wiodą-
cych instytucji non-profit, które wspiera finan-
sowo, ale także z pasją służy im swoją wiedzą 
i doświadczeniem, angażuje swój czas, by przy-
czyniać się do ich rozwoju i pozytywnych zmian 
w środowisku w którym działają. 

W 2016 r. Raytheon rozpoczął współpracę ze 
stowarzyszeniem „Pamięć i przyszłość”, które 
zrzesza rodziny żołnierzy poległych poza granica-
mi Polski. „Pamięć i przyszłość” opiekuje się kilku-
dziesięcioma dziećmi i ich rodzinami. Raytheon 
przekazuje stowarzyszeniu darowizny na: organi-
zację warsztatów terapeutycznych, naukę języ-
ków obcych, organizację Dnia Dziecka, stypendia 
uczniowskie. W Boże Narodzenie rodziny i pra-
cownicy RMD spotykają się na kolacji wigilijnej. 
Podopieczni stowarzyszenia zawsze w grudniu 
przyjeżdżają do Warszawy na centralne obchody 
Dnia Pamięci o Poległych i Zmarłych na Misjach 
(21 grudnia). W ubiegłym roku RMD ufundował 
kolejne stypendia naukowe dla dzieci i młodzie-
ży pod kuratelą „Pamięci i przyszłości”.

Na polu edukacyjnym RMD koncentruje się na 
rozwijaniu umiejętności z zakresu empirycznych 
nauk ścisłych, inżynierskich i matematycznych 
(ang. STEM – science, technology, engineering, 
mathematics). Przykładem takich działań jest 
współpraca Raytheona z warszawskim Centrum 
Nauki Kopernik, które w listopadzie 2017 r. otwo-
rzyło tzw. Wytwórnię – FabLab (fabrication labo-
ratory), dzięki partnerstwu z RMD. Wyposażone 
w adekwatny sprzęt i narzędzia FabLab uczy 
dzieci i młodzież, jak rozwiązywać określone za-
dania czy problemy, konstruując odpowiednie 
urządzenia, a następnie eksperymentalnie testu-

jąc trafność przyjętych rozwiązań. W ten sposób 
uczniowie uczą się inżynierskiego sposobu my-
ślenia i działania. CNK dołączyło do sieci Fab Fo-
undation, która w 78 państwach skupia już po-
nad tysiąc takich FabLabów na licencji 
Uniwersytetu Stanforda. Wesley D. Kramer, pre-
zes RMD, widzi cały pomysł następująco: Założe-
niem FabLab jest uczyć przedmiotów ścisłych 
w sposób jak najciekawszy, więc uczymy dzieci wy-
korzystywać naukę, technikę, inżynierię i matema-
tykę w codziennym życiu, w jak najprostszy i efek-
tywniejszy sposób. Chcemy mieć jak najwięcej 
młodych inżynierów, którzy w przyszłości będą 
mogli zmieniać nasz świat na lepsze. Poza tym 
RMD partneruje CNK w prowadzeniu laborato-
rium robotycznego, w którym odbywają się 
warsztaty z programowania przy użyciu m.in. 
robotów Photon. Raytheon razem z CNK zorgani-
zował w sierpniu 2020 r. też warsztaty on-line dla 
podopiecznych Stowarzyszenia „Serduszko dla 
dzieci” z konstruowania camera obscura. Raythe-
on Technologies w ramach umowy z CNK otrzy-
muje także bezpłatnie wejściówki, które przeka-
zuje organizacjom pozarządowym w celu 
umożliwienia odwiedzenia CNK.

Poza tym RMD współpracuje z uczelniami 
wyższymi. Spółka przekazała 50 000 USD daro-
wizny Studenckiemu Kołu Astronautycznemu 
Politechniki Warszawskiej do sfinansowania 
projektu rakiety CanSat Launcher (wyniesienie 
w atmosferę pseudosatelitów). Grupa naukow-
ców z Wojskowej Akademii Technicznej także 
dostała 50 000 USD na rozwój dyscyplin STEM 
na swojej uczelni. 

Raytheon we współpracy z Ambasadą Stanów 
Zjednoczonych w Warszawie i Polsko-Amerykańską 
Fundacją Wolności zorganizował też trzy edycje sta-
ży dla studentów szkół technicznych z Polski. Stu-
denci odbyli dwie dwumiesięczne praktyki w siedzi-
bie Raytheona w Stanach Zjednoczonych (w 2018 
i 2019 r.) i jedną praktykę w siedzibie firmy w Warsza-
wie (w 2020 r.). Program stażowy został ukierunko-
wany na rozwój umiejętności związanych z produk-
cją systemu Patriot. 

Pratt & Whitney, czyli oddział Raytheon Technologies, produkuje silnik F135 do F-35.
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RMD wsparł też projekt „Nieskończenie nie-
podległa” Fundacji Ośrodka Karta z okazji 100-le-
cia odzyskania przez Polskę niepodległości, 
w tym jubileuszową publikację „Księga stulecia 
niepodległości”. RMD sfinansował również wyda-
nie przez Fundację Ośrodka Karta książki Kenetha 
Malcolma Murray’a „Skrzydła nad Polską”, opisują-
cej losy Eskadry Kościuszkowskiej podczas wojny 
1920 r. (w sprzedaży od połowy grudnia ub.r.).

❚ Collins Aerospace społecznie
Collins Aerospace współpracuje z uczelniami wyż-
szymi (Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie 
i Politechniką Wrocławską) i ze szkołami techniczny-
mi (Lotniczymi Zakładami Naukowymi we Wrocła-
wiu, Zespołem Szkół Salezjańskich Don Bosco we 
Wrocławiu, Państwową Szkołą Zawodową w Kro-
śnie). W ramach współpracy z uczelniami Collins 
Aerospace prowadzi dwa programy celowe:
❙   GEC-Poland Academy: program przeznaczony 
dla absolwentów studiów politechnicznych, 
młodych i utalentowanych inżynierów, którzy 
chcieliby związać swoją przyszłość z przemysłem 
lotniczym; program ma szkolić przyszłe kadry in-
żynierskie do pracy w przemyśle lotniczym;

❙   Podwójne studia: w tym programie studenci łą-
czą studiowanie i zdobywanie praktycznej wiedzy 

zawodowej; uczestnicy rozwijają wiedzę z zakresu 
mechaniki i budowy maszyn, a także automatyza-
cji i robotyki, zanim uzyskają tytuł zawodowy inży-
niera, kończą staże na dwóch wydziałach: badaw-
czo-rozwojowym i technologicznym; taka 
możliwość jest korzystna dla tych, którzy chcieliby 
poświecić jak najwięcej czasu na naukę i szlifowa-
nie umiejętności w codziennej pracy.

Collins Aerospace organizuje także dni otwar-
te dla uczniów szkół podstawowych i ponad-
podstawowych.

Firma i jej pracownicy są też zaangażowani 
w projekt społeczny „Szlachetna Paczka” – zapew-
niają potrzebne dobra przed Bożym Narodzeniem 
rodzinom w trudnej sytuacji życiowej. Kilka razy 
w roku są organizowane charytatywne zbiórki na 
rzecz potrzebujących – pracownicy Collins Aero-
space wykazują się dużą empatią i są zawsze goto-
wi oraz chętni pomagać. Robią to przy okazji chary-
tatywnych zbiórek pieniężnych i uczestniczą także 
w charytatywnych maratonach.

Pracownicy Collins Aerospace ochotniczo 
biorą też udział w programie „Pomagam”, w któ-
rym wspierają wybrane lokalne organizacje lub 
fundacje dobroczynne, które w ramach przyję-
tego planu otrzymują pomoc finansową, aby 
kupić niezbędne wyposażenie i wówczas jako 

ochotnicy budują, naprawiają, sprzątają, remon-
tują, pomagają w inny sposób – w zależności od 
aktualnych potrzeb. 

Collins Aerospace wspiera Specjalny Ośro-
dek Szkolno-Wychowawczy nr 10 im. Janusza 
Korczaka we Wrocławiu. Działalność firmy sku-
pia się na organizowaniu szeregu inicjatyw 
i wydarzeń dla uczniów ośrodka, które poma-
gają w rozwoju i zbieraniu pozytywnych do-
świadczeń dzieciom i dorosłym z niepełno-
sprawnością intelektualną.

❚ Pratt & Whitney społecznie
Pratt & Whitney Rzeszów jest inicjatorem regio-
nalnego klastra „Dolina Lotnicza” z południowo-
-wschodniej Polski. Jako strategiczny partner 
Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Prze-
mysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza” od chwili 
jego powołania w 2003 r., Pratt & Whitney Rze-
szów ściśle współpracuje ze stowarzyszeniem, 
aby zainspirować młodzież do zainteresowania 
się naukami ścisłymi poprzez organizowanie 
łączących naukę z zabawą wykładów z zakresu 
STEM i wydarzeń jak: „Dziecięcy Uniwersytet 
Techniki”, „Fizyka Cieczy Przechłodzonej” i „Festi-
wal Nauki”, które łącznie przyciągnęły już ponad 
100 000 chętnych.  n

…i wyposażenia wnętrz samolotów cywilnych.

Raytheon Technologies angażuje się w wiele przedsięwzięć tzw. społecznej odpo-
wiedzialności biznesu – na zdjęciu pokazy zorganizowane przez Pratt & Whitney 
Poland podczas „Festiwalu Nauki”.

Collins Aerospace, także oddział Raytheon Technologies, dostarcza hełmy  
Gen III Lite HMDS pilotów F-35. Collins Aerospace to też czołowy producent awioniki…


