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S truktura organizacyjna Raytheon Technologies 
(RTX) odzwierciedla najważniejsze obszary działal-
ności firm, które dokonały fuzji. Koncern składa się 
z dwóch podmiotów wywodzących się z United 

Technologies Corporation (UTC) – Collins Aerospace 
i Pratt & Whitney, oraz dwóch wydzielonych z koncernu 
Raytheon – Raytheon Intelligence & Space oraz Raytheon 
Missiles & Defense.

WSPÓŁPRACA PRZEZ LATA
Choć dla wielu osób może to być sporym zaskoczeniem, 

nasz kraj jest jednym z najistotniejszych obszarów działal-
ności Raytheon Technologies. Jak to możliwe? Firmy 
wchodzące dziś w jej struktury są obecne na naszym rynku 
od 45 lat i tworzyły zręby rodzimej Doliny Lotniczej. 
W 1992 roku należący do UTC producent silników lotni-
czych Pratt & Whitney, na bazie kupionej Wytwórni Sprzę-
tu Komunikacyjnego „PZL-Kalisz”, założył spółkę Pratt & 
Whitney Kalisz. Dziesięć lat później sprywatyzowano za-
kłady WSK „PZL-Rzeszów”, a za kolejną dekadę produ-
centa orurowania silników lotniczych w Niepołomicach, 
tworząc Pratt & Whitney Tubes Niepołomice. 

A to nie wszystko. Częścią inwestycji UTC w Polsce jest 
również m.in. firma BF Goodrich (obecnie należy do Collins 
Aerospace), która w Krośnie od kilkunastu lat produkuje kom-
ponenty podwozi dla cywilnych maszyn Boeinga, Airbusa 
oraz Gulfstreama, a także dla samolotów wojskowych, takich 
jak: F-16, F-18 oraz F-35. 

Chociaż na przestrzeni ostatnich 45 lat z dwóch firm, któ-
re utworzyły Raytheon Technologies, to UTC była zdecydo-
wanie bardziej aktywna w naszym kraju, nie oznacza to, że 
Raytheon nie był tutaj obecny. Wystarczy wymienić chociaż-

by uzbrojenie polskich sił powietrznych – nasze F-16 mają 
w wyposażeniu wykorzystywane przez armie całego świata 
pociski klasy powietrze–powietrze AIM-120 AMRAAM 
i AIM-9 Sidewinder.

Obecność Raytheona w Polsce uległa jednak znaczącemu 
zwiększeniu po tym, gdy w 2018 roku nasze siły zbrojne za-
mówiły dwie baterie produkowanego przez ten koncern sys-
temu przeciwlotniczego i przeciwrakietowego Patriot. 
W związku z tym kontraktem Raytheon zawarł z polskimi 
podmiotami dziewięć umów na produkcję i dostawy istot-
nych elementów zestawów patriotów. Z kolei w sierpniu 
2021 roku wraz z Northrop Grumman podpisał z Polską 
Grupą Zbrojeniową wykonawcze umowy offsetowe (realizu-
jąc tym samym postanowienia polsko-amerykańskiej umowy 
międzyrządowej z 2018 roku dotyczącej zakupu patriotów). 
Obejmują one 11 zobowiązań offsetowych dotyczących 
przede wszystkim przekazania zdolności związanych bezpo-
średnio z projektem „Wisła”, m.in. pomoc techniczną i szko-
leniową niezbędną do poszerzenia zdolności projektowych, 
inżynieryjnych i produkcyjnych.

PROJEKTY Z PRZYSZŁOŚCIĄ
Raytheon Technologies nie tylko jest obecny w Polsce 

jako oferent czy pracodawca, ale też angażuje się w pro-
jekty społeczne i edukacyjne. W 2015 roku do Wojskowej 
Akademii Technicznej oraz Politechniki Warszawskiej tra-
fiły granty o łącznej wartości 100 tys. dolarów na rozwój 
studiów w dyscyplinach inżynierskich. W latach 2018–
2019 zorganizowano we współpracy z Ambasadą USA 
i Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności trzy edycje 
dwumiesięcznych staży w Stanach Zjednoczonych dla stu-
dentów polskich szkół technicznych. 

K R Z Y S Z T O F  W I L E W S K I

Dla Raytheon Technologies, należącego 
do grona największych koncernów 

zbrojeniowych na świecie, Polska jest 
jednym z kluczowych rynków. 
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W 2016 roku Raytheon Technologies podpisał umowę 
z Centrum Nauki Kopernik na stworzenie „Wytwórni” –  
FabLabu edukacyjnego, w którym dzieci i młodzież mogą 
uczyć się projektować różnego rodzaju przedmioty. Od 2016 
roku Raytheon wspiera też stowarzyszenie „Pamięć i Przy-
szłość”, które zrzesza rodziny żołnierzy poległych na misjach. 

Raytheon Technologies w naszym kraju w najbliższych 
latach może rozszerzyć działalność o kolejne duże inwesty-
cje. Okazją do tego może być nie tylko druga faza progra-
mu „Wisła”, przewidująca zakup kolejnych sześciu baterii 

systemu przeciwlotniczego i przeciwrakietowego Patriot, 
lecz także program „Narew”, który przewiduje pozyskanie 
przez Siły Zbrojne RP zestawów przeciwlotniczych krót-
kiego zasięgu (do 25 km). Przedstawiciele Raytheon Tech-
nologies deklarują, że w obu przypadkach wybór produk-
tów koncernu lub jego biznesowych partnerów (jak cho-
ciażby Kongsberga w programie „Narew”) wojsku 
przyniesie korzyści w postaci sprawdzonych produktów, 
a polskiemu przemysłowi zbrojeniowemu zapewni transfer 
technologii oraz know-how. 

2015 rok
Zlecenie dla bydgoskiej 

spółki Teldat na opracowanie 

i produkcję nowoczesnych rou- 

terów – kluczowych urządzeń 

umożliwiających systemowi 

rakietowemu Patriot komuni-

kację sieciową. Trafiają one 

teraz do wszystkich moderni-

zowanych systemów Patriot.

styczeń 2016
Umowa ze spółką PIT- 

-RADWAR na produkcję nowo-

czesnych anten do systemów 

identyfikacji „swój–obcy” 

(Identification Friend or Foe – 

IFF) systemu Patriot.

luty 2019
Umowa z Hutą Stalowa 

Wola dotycząca rozpoczęcia 

produkcji i integracji wyrzut-

ni M903 systemu Patriot.

czerwiec 2019
Umowa z Wojskowymi Za-

kładami Elektronicznymi na 

produkcję i integrację zesta-

wów modułów elektroniki 

DLTM (Data Link Terminal 

Module) na potrzeby progra-

mu „Wisła”.

listopad 2019
Umowa z firmą Agregaty 

Pex-Pool Plus na opracowa-

nie, wyprodukowanie i do-

starczenie kontenerów ope-

racyjnych i innych elementów 

obsługi technicznej do syste-

mów Patriot zakupionych 

przez Polskę w ramach pro-

gramu „Wisła”.

Umowa z Zakładami Mecha-

nicznymi Tarnów dotycząca 

produkcji siłowników linio-

wych i obrotowych do wyrzut-

ni M903 systemu Patriot.

marzec 2020
Umowa ze spółką Demar-

ko na dostawy naczep, na 

których będą umieszczone 

kontenery ze sprzętem do ob-

sługi technicznej systemu 

Patriot.

Umowa z Wojskowymi Zakła-

dami Łączności Nr 1 (WZŁ-1) 

w sprawie integracji kontene-

rów na sprzęt do obsługi tech-

nicznej systemu Patriot. Pex-

-Pool wyprodukuje kontenery, 

Demarko dostarczy naczepy, 

a CTM zaprojektuje wewnętrz-

ną konfigurację tych pierw-

szych. Zakłady WZŁ-1 wypo-

sażą wnętrze kontenera, a na-

stępnie przeprowadzą 

integrację i testy poszczegól-

nych komponentów.

UMOWY RAYTHEON MISSILES & DEFENSE 
COMPANY Z POLSKIMI SPÓŁKAMI
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