
Z Johnem Bairdem, wiceprezesem Raytheona ds. zintegrowanych systemów obrony przeciwlotniczej 
i przeciwrakietowej na Polskę o propozycjach Raytheona dla Sił Zbrojnych RP i Polskiej Grupy Zbrojenio-
wej S.A., możliwościach jego linii produkcyjnych i najnowszej wersji systemu obrony powietrznej Patriot 
– rozmawia Maciej Szopa.

W listopadzie ubiegłego roku nowy szef polskie-
go MON Antonii Macierewicz skrytykował poro-
zumienie ws. systemu obrony przeciwlotniczej 
i przeciwrakietowej średniego zasięgu i zaawan-
sowania międzyrządowych rozmów w tej spra-
wie. Czy od tego czasu sytuacja uległa zmianie?
Jeżeli w wyniku wyborów dochodzi do zmiany par-
tii rządzącej pojawia się chęć dokonania przeglądu 
decyzji poprzednich władz. To naturalne. Od listo-
pada ubiegłego roku spędziliśmy wiele czasu roz-
mawiając z przedstawicielami polskiego MON na 
różnych szczeblach. Staraliśmy się zapewnić każ-
dą informację, jakiej mogłaby się domagać strona 
polska. Inne to wiadomości nowe, wynikające z naj-
nowszych postępów programu Patriot. Pracujemy 
także intensywnie z nowymi władzami Polskiej 
Grupy Zbrojeniowej S.A. Partnerstwo z nimi jest dla 
nas bardzo ważne.
Co było przedmiotem rozmów z PGZ S.A. w ostat-
nich miesiącach?
Chodziło o zdefiniowanie szczegółów naszego part-
nerstwa dotyczącego systemu obrony przeciwlot-
niczej i przeciwrakietowej, tak żebyśmy mogli na-
prawdę obliczyć ile powstanie nowych miejsc pra-
cy i jaki będzie podział ról między poszczególnymi 
firmami. Teraz już to finalizujemy. Zgodziliśmy się 
ze stroną polską, że im szybciej pojawi się oficjal-
ny wniosek zakupowy, tym szybciej rozpocznie się 
faza składania konkretnych propozycji. W szcze-
gólności chcielibyśmy już uruchomić kontrakt na 
wyrzutnie dla polskich Patriotów. Trudną sprawą 
w dużych programach zbrojeniowych jest bowiem 
zarządzanie skomplikowanymi integracjami po-
szczególnych elementów, przy jednoczesnym za-
rządzaniu fazą badawczo-rozwojową. Wszystko to 
trzeba pogodzić tak, aby zgadzały się koszty i wy-
znaczony harmonogram. Nasze partnerstwo z PGZ 
S.A. przyspieszyło sprawę obrony przeciwlotniczej 
i przeciwrakietowej. Wśród naszych zainteresowań 
znajdują się także inne obszary współpracy z nimi 
– także cywilne. Jeśli już zainwestuje się czas i pie-
niądze w budowę partnerstwa, to szuka się dodat-
kowych obszarów współpracy. 
Jakie są doświadczenia Raytheona we współpra-
cy z polskim przemysłem zbrojeniowym?
Współpracowaliśmy z PIT-RADWAR S.A. i inny-

mi firmami przy komponentach dla systemu Pa-
triot. PIT-RADWAR S.A. pracował na przykład nad 
ulepszoną wersją anteny transpondera IFF. Pierw-
sze z tych urządzeń trafią do produkcji za rok lub 
dwa lata i to będzie polski eksport do kraju trzecie-
go. Oczywiście pojawią się one potem także w Pa-
triotach w wersji dla Sił Zbrojnych RP. To pomogło 
się nam nauczyć jak współpracować – teraz działa-
my przy niedużych projektach, żeby potem nie było 
problemów z dużymi. 
Patriot to dzisiaj w swojej klasie najbardziej po-
pularny system na świecie. Jak dotychczas użyt-
kuje go 13 państw. Czy poza Polską są nim zain-
teresowane kolejne kraje?
W ostatnim czasie kilka państw zdecydowało się na 
wprowadzenie ulepszeń różnych elementów swo-
ich systemów Patriot. Podpisaliśmy też ostatnio 
kontrakt z Arabią Saudyjską na sprzedaż dodatko-
wych systemów i pocisków. Pakiety unowocześnia-
jące robimy obecnie głównie dla państw z Bliskie-
go Wschodu. Nad zmodernizowaniem swojego sys-
temu obronnego zastanawia się też Holandia. Tak-
że Niemcy unowocześniają obecnie swoje jednostki 
Patriotów do najnowszej dostępnej obecnie konfi-
guracji, mimo że jednocześnie oglądają się na pro-
gram rozwojowy TLVS.
Nadal bierzemy udział w przetargach w Turcji i Pol-
sce, być może uda się sprzedać nasz system także 
Szwecji, która ma wprawdzie problemy budżetowe 
ale szuka rozwiązań tego typu. Istnieje także kil-
ka innych państw, które chcą unowocześnić swoje 
systemy obrony, tak aby były interoperacyjne z sys-
temami ich sąsiadów i szerzej – Europy. Na przy-
kład w Europie środkowo-wschodniej istnieje kilka 
państw, które szukają takich rozwiązań. Moim zda-
niem jako, że nie mogą sobie one pozwolić na samo-
dzielny zakup zaawansowanych systemów, mogły-
by stworzyć architekturę obronną o charakterze re-
gionalnym i dzielić ją na większym obszarze. 
Dlaczego Polska powinna wybrać ten system 
a nie jedno z nowych rozwiązań tej klasy, które 
pojawiły się ostatnio na rynku?
Trzeba pamiętać, że Patriot to aktywny program. 
Mamy stale działającą linię produkcyjną, istnieje 
też aktywna linia badawczo-rozwojowa. Dzięki fi-
nansowaniu Stanów Zjednoczonych i innych krajów 

należących do programu, co roku fundowane są ko-
lejne jego ulepszenia. To wszystko pozwala nam na 
rozwój i oferowanie coraz nowszych wersji Patrio-
ta. Konkurencja tego nie robi. Tylko my możemy do-
starczyć jednostki fazy pierwszej tak szybko jak ży-
czyły sobie do tej pory polskie władze, a przy zmia-
nie harmonogramu nawet jeszcze szybciej. Możemy  
przyspieszyć także rozwój i produkcję elementów 
fazy drugiej i trzeciej. Ponieważ mamy aktywne li-
nie produkcyjne, możemy przy niewielkim ryzyku 
przyspieszać i spowalniać ich działanie. Niektórzy 
nasi klienci prosili nas na przykład o spowolnienie 
produkcji bo brakowało im wykształconych kadr – 
ich program treningowy nie nadążał za naszą pro-
dukcją! Dobrze byłoby żeby polski MON wystoso-
wał oficjalny wniosek ws. zakupu Patriotów, wtedy 
moglibyśmy przyspieszyć proces produkcji i spra-
wy potoczyłyby się znacznie sprawniej. 
Obecnie mamy zdolność dostarczenia Polsce kil-
ku baterii Patriotów fazy pierwszej w ciągu dwóch 
lat i kolejnych w roku trzecim od podpisania umo-
wy – wszystko w zależności od potrzeb programu 
w Polsce. Program rozwojowy zacząłby się w  tym 
samym czasie. W związku z tym, że w kolejnych la-
tach i tak rozwijaliśmy nowy radar jako pracę ba-
dawczo-rozwojową naszej firmy, horyzont czasowy 
ich wprowadzenia w miejsce dotychczasowych ra-
diolokatorów ciągle się skraca.
No właśnie, jak obecnie wyglądają postępy 
w pracach nad tym radarem?
Zastosowanie w radarze Patriota anteny AESA 
opartej o technologię azotku galu i rozszerze-
nie jego możliwości obserwacji do 360 stopni to 
ogromne zwiększenie możliwości całego systemu. 
Jednocześnie jest to nadal bardzo proste technicz-
nie ulepszenie, wykorzystujące istniejące już ele-
menty. Jeśli chodzi o antenę główną, to wymianie 
ulegają: przedni panel anteny, systemy chłodzenia 
i część wewnętrznej elektroniki. To proste jeżeli 
chodzi o architekturę systemu – wyciągasz wielki 
odbiornik i transmiter, a nowe rozwiązanie tech-
niczne jakim jest radar AESA oparty o technologię 
azotku galu (GaN) jest znacznie bardziej wydajne 
pod względem energetycznym. Ta wymiana zosta-
ła już dokonana, a całe rozwiązanie przetestowane 
i zaprezentowane na wystawie Association of the 
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United States Army w Huntsville. Dzięki zastosowa-
niu anteny AESA powstaje nadwyżka energetycz-
na, której można użyć do zasilania dwóch dodatko-
wych anten bocznych, zwiększających „pole widze-
nia” Patriota.
Czyli pomimo wzrostu możliwości nie możemy 
mówić o rewolucyjnych zmianach w systemie 
Patriot...
Dla Patriota do raczej ewolucja i wiąże się ona z nie-
wielkim ryzykiem dla projektu. Z drugiej strony, 
biorąc pod uwagę zastosowanie nowych technolo-
gii, możemy mówić o rewolucyjnych zmianach – ca-
łość jest znacznie bardziej efektywna. W zeszłym 
roku zainstalowaliśmy panele boczne na dotych-
czasowej antenie i współdziałały na tej samej zasa-
dzie co teraz z nową. Z kolei w tym roku wymienili-
śmy panel anteny przedniej na nowy (AESA) i stwo-
rzyliśmy w pełni działający nowy system. 
Czyli rozwiązanie techniczne jest gotowe i prze-
testowane. Kiedy w takim razie możecie rozpo-
cząć produkcję Patriota z radarem 360 stopni?
Możemy zacząć tworzyć linię produkcyjną jak tyl-
ko podpiszemy kontrakt z klientem. Produkcja mo-
głaby ruszyć w przeciągu roku, góra dwóch lat. Nie 
wynika to potrzeby dopracowania jakichś elemen-
tów – tyle po prostu trwa budowa linii.
Jakie jest podejście US Army do nowego Patriota?
Patriot ma za sobą długą  historię, w czasie której 
wprowadzano na nim liczne poprawki dla zwięk-
szenia jego możliwości i niezawodności. System, 
a szczególnie jego radar, to dzisiaj nie to samo co 
ten wprowadzony do służby w latach osiemdziesią-
tych ubiegłego wieku. Przez dekady Patriot był kon-
sekwentnie poprawiany, jeśli chodzi o: oprogramo-
wanie, hardware, transmitery i inne elementy elek-
troniczne. Wiele  zostało poddanych niedawno ucy-
frowieniu, co spowodowało zmiany w wewnętrznej 
architekturze.
W Stanach Zjednoczonych istnieje formalny proces 
pozyskiwania sprzętu, który obliguje do rozważań 
nad alternatywami rozwiązaniami. Nigdy nie jest 
tak, że w kontekście przyszłości jest rozważana tyl-
ko jedna opcja. Pomaga to znaleźć najbardziej opty-
malne rozwiązanie. Obecnie w rządzie Stanów Zjed-
noczonych większość jest za tym aby wykorzystać 
w systemach obrony powietrznej technologie AESA 
i GaN – niezależnie od tego czy miałby to być zupeł-
nie nowy radar, czy rozwinięcie obecnego radiolo-
katora Patriota. Sądzę jednak, że budżet jaki został 
na to przewidziany jest na tyle niski, że w grę wcho-
dzi raczej ulepszenie radaru używanego obecnie, 
a zatem to co już przygotowaliśmy. W dodatku zu-
pełnie nowy radiolokator oznaczałby wiele lat pra-
cy i oczekiwania na jego wprowadzenie do służby. 
W początkowym okresie służby Patriota Stany 
Zjednoczone jako pierwsze wprowadzały kolejne 
jego usprawnienia, a potem sprzedawały je innym. 
Teraz istnieje wspólny międzynarodowy fundusz 
dotyczący tego systemu. Kraje – klienci wpłacają 
środki na kolejne ulepszenia i wspólnie decydują je-
śli chodzi o dalszy rozwój. Kiedy nowe rozwiązania 
są już opracowane i przetestowane, wtedy wszyst-
kie kraje mają możliwość ich zamówienia. Ostatnie 
znaczące usprawnienie Patriota zostało ufundo-
wane przez wielonarodowego partnera z Bliskiego 
Wschodu, a US Army kupiło je już jako istniejące 
rozwiązanie – to był cyfrowy procesor radaru. 
Jakie są na dzień dzisiejszy możliwości poloniza-
cji systemu Patriot?
Nasz program był i jest trójfazowy. Pierwszą fazą 

jest dostarczenie określonych zdolności obronnych 
na podstawie istniejących obecnie wersji systemu 
Patriot, tak aby Polska uzyskała wstępne możliwo-
ści operacyjne. Następnie powinna zostać wykona-
na faza druga, polegająca na rozwoju docelowych 
zdolności, które były wymagane dla polskiego sys-
temu obrony powietrznej. Potem przyjdzie kolej na 
fazę trzecią, w ramach której mają zostać wypro-
dukowane i wdrożone elementy wyposażenia doce-
lowego. 
Co może i powinno powstać w Polsce? 
Uważam, że wszystkie produkty końcowe obecne-
go systemu – radar, stanowisko dowodzenia, wy-
rzutnie i całe wyposażenie wsparcia, mogą finalnie 
być produkowane w Polsce. Większość wyjdzie z li-
nii montażowych w Polsce, choć oczywiście znajdą 
się w ich wnętrzu także elementy zbudowane przez 
Raytheona i pochodzące z innych firm ze Stanów 
Zjednoczonych, ale zintegrowane w Polsce. Jeśli 
chodzi o nowy radar (fazy trzeciej), to jego elemen-
ty ze względów technologicznych musimy zrobić 
z Stanach Zjednoczonych, ale powstałe tam duże 
komponenty także zostaną zintegrowane w Polsce. 
Nasz plan polega na tym aby 50 proc. całego pro-
gramu ( jeżeli chodzi o wydane na niego pieniądze) 
należało do polskiego przemysłu.
Wśród elementów, które powstaną w pierwszej fa-
zie w Polsce znajdą się więc: wyrzutnie (produko-
wane prze Hutę Stalowa Wola i jej poddostawców), 
stanowiska dowodzenia (PIT-RADWAR S.A.), duża 
część radaru obecnej wersji i urządzenia łączności. 
W ramach drugiej fazy nastąpi do Polski transfer 
technologii. Cały rozwój jaki będzie miał tu miejsce 
doprowadzi do produkcji nowych elementów dla 
systemu Patriot, będzie skutkował nie tylko ich wy-
produkowaniem w Polsce dla systemów Sił Zbroj-
nych RP, ale ich kolejne egzemplarze trafią następ-
nie także do klientów eksportowych – to będzie 
produkt eksportowy PGZ S.A.
Jaka jest propozycja Raythona jeśli chodzi o sys-
tem obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu 
Narew?
Tutaj naszą ofertą jest NASAMS, system który two-
rzymy w partnerstwie z norweskim Kongsbergiem. 
Mamy długą historię współpracy przy tym rozwią-
zaniu i użytkuje go obecnie siedem państw. Chro-
ni m.in. region Waszyngtonu. Głównym oferentem 
NASAMS w Polsce jest Kongsberg. My jesteśmy jego 
partnerem, ale w fazie dialogu technicznego my 
też prowadzimy rozmowy z MON. Dyskutujemy też 
z PGZ S.A. na temat tego jak stworzyć partnerstwo 
dotyczące Narwii, żeby miało to sens z przemysło-
wego  punktu widzenia. Chodzi o to, żeby PGZ S.A. 
mogła stać się trzecim partnerem w tym progra-
mie, razem z Kongsbergiem i Raytheonem. Dodam 
przy okazji, że NASAMS jest systemem bardzo ela-
stycznym – można zintegrować z nim różne pociski 
i centra dowodzenia, to otwarta architektura.
Za jakie elementy NASAMS jest odpowiedzialny 
Raytheon?
Bazowa wersja systemu NASAMS ma centralę kie-
rowania ogniem, która jest w większości budowa-
na przez Kongsberga i radar wstępnego wykrywa-
nia Raytheona. Są też dwa rodzaje wyrzutni – jed-
na z pojemnikami transportowo-startowymi Kon-
gsberga z częściami Raytheona i wyrzutnia wyso-
kiej mobilności posadowiona na samochodzie Hu-
mvee – to z kolei dzieło Raytheona z komponentami 
z Kongsberga. Wiele elementów wsparcia systemu 
powstaje zarówno u nas jak i u Kongsberga. Podsta-

wowym pociskiem jest AMRAAM – ten sam pocisk, 
który polskie myśliwce F-16 mają już dzisiaj, ale 
z NASAMS są zintegrowane także inne typy rakiet. 
Wszystko zależy od tego czego potrzebuje klient.
Czy pocisk dla NASAMS-a mógłby powstawać 
w całości w Polsce?
W Polsce można dokonywać pełnej integracji poci-
sków, tak jak to zaoferowaliśmy dla pocisków dla 
systemu Patriot (GEM-T Low Cost Interceptor). Ist-
nieje także duże pole do polonizacji jeśli chodzi 
o integrację pocisków, wsparcie eksploatacji i wpro-
wadzanie w nich udoskonaleń. Jeśli chodzi o pocisk 
AMRAAM to na miejscu może powstawać więk-
szość jego elementów. Pozostałe są objęte zakaza-
mi rządu Stanów Zjednoczonych jeśli chodzi o eks-
port dotyczących ich technologii za granicę. Całe to 
pytanie dotyczy też jednak opłacalności dla strony 
polskiej – jaką część produkcji tak naprawdę chce 
ona przesunąć do siebie i czy nie lepiej pewnych 
elementów nie zamówić z istniejących linii produk-
cyjnych w Stanach Zjednoczonych czy Izraelu. Ray-
theon też nie buduje sam wszystkich podzespołów 
dla swoich systemów – mamy dużą bazę dostawców 
i wiele elementów tylko integrujemy. To normalne 
dla każdego dużego producenta. Jeśli się ma wy-
specjalizowanych dostawców to maksymalizujemy 
w ten sposób zdolności, efektywność i koszty. Nie 
wszystkie elementy Polska może też nauczyć się 
wytwarzać w wymaganym przez MON przedziale 
czasowym. 
Jakie inne komponenty dla NASAMS mogłyby 
powstawać w Polsce?
Częścią oferty, którą złożyły Kongsberg i Raytheon 
jest sensor elektrooptyczny polskiej produkcji. Jest 
także możliwość integracji innych radarów w PIT
-RADWAR S.A. z systemem NASAMS, współprojek-
towanie przez Polaków nowego pocisku, integro-
wanie innych sensorów i typów rakiet. Większość 
użytkowników NASAMS-a używa pocisku AMRA-
AM, ale są także tacy którzy chcą mieć jego więk-
szą wersję o przedłużonym zasięgu (ER). To wyma-
ga prostego usprawnienia, które w większości tak-
że mogłoby być przeprowadzane w Polsce.
Jaka jest kompatybilność między Patriotem 
a NASAMS-em?
Mają w pełni zintegrowaną architekturę. Przetesto-
waliśmy to w środowiskach operacyjnym i testo-
wym. 
Czyli ewentualny zakup tandemu Patriot plus 
NASAMS to dobry pomysł?
Każda zintegrowana architektura wymaga kompa-
tybilności, tak aby zmaksymalizować zdolności sys-
temu obronnego. Chodzi m.in. o świadomość sytu-
acyjną, proces decyzyjny i możliwości właściwej 
dystrybucji ognia. 
Czy Raytheon planuje własne inwestycje w Pol-
sce? Podobno osiągamy tutaj jakość produk-
cji porównywalną z tą osiąganą na Zachodzie, 
a koszt wytwarzania produktów jest o około 30 
proc. niższy...
Tak. I dlatego przenieśliśmy naszą centralę europej-
ską do Warszawy. Sprawdzamy jak można rozsze-
rzyć współpracę na inne programy. Z podobnych 
powodów pojawiły się nad Wisłą także inne firmy 
amerykańskie. Robimy jednak to wszystko bardzo 
ostrożnie. Jeśli się wkracza zbyt szybko mogą poja-
wić się problemy, stąd nasza metodyczność. 
Dziękuję za rozmowę
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