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Każdego dnia systemy obrony przeciwrakietowej 
chronią miliony ludzi w całej Europie, 
identyfikując i odpowiadając na bezprecedensowe 
zagrożenia, które mogą nadejść z wielu różnych 
kierunków. Te zaawansowane, sprawdzone  
i współpracujące ze sobą systemy gwarantują 
bezpieczeństwo Europy.

Utrzymywanie takiego poziomu ochrony wymaga 
mądrych, strategicznych inwestycji krajów 
członkowskich NATO i Unii Europejskiej. Wiele 
spośród tych krajów używa systemu obrony 
przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Patriot oraz 
innych systemów defensywnych, które oferują 
najlepsze technologie przy umiarkowanych 
kosztach dla podatnika. w tym numerze „Obrona 
przeciwrakietowa – Aktualności” piszemy  
o najnowszych osiągnięciach, inwestycjach  
i strategiach, które pozwalają krajom europejskim 
stawić czoła wyzwaniu i powstrzymać te 
zagrożenia.

OBRONA  PRZECIWRAKIETOWA - AKTUALNOŚCI



2OBRONA PRZECIWRAKIETOWA - AKTUALNOŚCI • Luty 2017

OBRONA  PRZECIWRAKIETOWA - AKTUALNOŚCI

MĄDRE INWESTYCJE
W OBRONĘ PRZECIWRAKIETOWĄ
OCHRONA EUROPY 
POPRZEZ WSPÓŁPRACĘ 
I INTEROPERACYJNOŚĆ
Europa stoi w obliczu coraz bardziej 
skomplikowanej sieci zagrożeń. Konflikt 
w Syrii, aktywność niepaństwowych 
grup zbrojnych na Bliskim Wschodzie  
i w Afryce Północnej oraz rosnąca 
potęga militarna Rosji stwarzają 
sytuację, w której kraje Europy muszą 
być przygotowane na różnorodne ataki  
z wielu różnych kierunków.

Zagrożenia te mogą nadejść  
z daleka, w postaci rakiet krótkiego 
i dalekiego zasięgu, które wymagają 
zaawansowanych systemów, mogących 
je wykryć i powstrzymać w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa Europy. 
Na przykład w ciągu ostatnich kilku 
miesięcy przechwycono ataki rakietowe 
na Bliskim Wschodzie, co pokazuje, że 
atak na Europę jest możliwy,  
a zaawansowane systemy obronne mają 
niebagatelne znaczenie dla naszego 
bezpieczeństwa.

Skuteczna ochrona wymaga zarówno 
najlepszej technologii o sprawdzonych 
możliwościach, jak i zdolności do 
natychmiastowego jej wykorzystania. 
Czekanie na systemy, które obecnie 
istnieją tylko na papierze, to ryzyko, na 
które Europa nie może sobie pozwolić.

System obrony przeciwlotniczej 
i przeciwrakietowej Patriot to 
rozwiązanie, które sprawdziło się  
w Europie i w sąsiadujących krajach, 
ponieważ umożliwia użytkownikom 
zastosowanie gotowego do 
użytku, zgodnego operacyjnie, 
wielowarstwowego systemu obronnego, 
który oferuje znaczną oszczędność 
kosztów.

Ponieważ zagrożenia dla Europy 
są różnorodne i coraz trudniejsze 

do przewidzenia, nawet najlepsza 
technologia obronna to za mało - 
państwa i sojusze obronne muszą 
także ze sobą współpracować. Zarówno 
NATO, jak i UE mają ogromne znaczenie 
dla bezpieczeństwa Europy zarówno 
dziś, jak i w przyszłości, co oznacza, że 
konieczne będzie połączenie różnych 
systemów obronnych tak, aby mogły 
współpracować ponad granicami. 
Współpraca tego rodzaju umożliwi 

szybszą, skuteczniejszą i dokładniejszą 
reakcję. Zwiększy też efektywność 
kosztową i zmniejszy presję budżetową, 
na przykład poprzez finansowane 
programu testów i konserwacji systemu 
ze wspólnych środków.

Dalsze inwestycje w Patriota przynoszą 
też wiele korzyści ekonomicznych 
przyczyniając się do rozwoju 
europejskiej branży obronnej. Na 
przykład w ramach postępowania 
zakupowego na system obrony 
przeciwrakietowej WISŁA Raytheon 
zaoferował polskiemu rządowi 
50-procentowy udział polskiego 
przemysłu, co stworzy nowe miejsca 
pracy, umocni dostawców i zwiększy 
kompetencje pracowników.

To samo dotyczy Niemiec. Należąca 
do Raytheona, od dawna obecna na 
rynku, spółka Raytheon Anschütz 
została nowym, niemieckim 
centrum zintegrowanej obrony 
przeciwrakietowej. Raytheon Anschütz  
z czasem przejmie zarządzanie 
niemiecką siecią dostawców, która 
obecnie zapewnia ponad 500 miejsc 
pracy w sektorze obrony antyrakietowej, 
w tym kontrakty o wartości ponad 39 
milionów dolarów, które Raytheon 
przyznał w 2015 r. 22 niemieckim 
dostawcom.

Unifikując obronę przeciwrakietową 
poprzez ścisłą współpracę i wysoką 
zgodność operacyjną między 
systemami, państwa europejskie 
zyskują pewność, że są zdolne ochronić 
swoich mieszkańców. Patriot to 
jedyny sprawdzony w boju, działający 
system obrony przeciwlotniczej 
i przeciwrakietowej który potrafi 
zatrzymać i zwalczać szybko ewoluujące 
zagrożenia, a w konsekwencji wspierać 
inicjatywy obronne Unii Europejskiej  
i NATO. 
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PRZECIWRAKIETOWE 
SYSTEMY RAYTHEONA 
CHRONIĄ BLISKI 
WSCHÓD 
Według źródeł w amerykańskim 
wojsku, podczas konfliktu w Jemenie 
odpalono wiele pocisków ziemia-
powietrze systemu Patriot w celu 
powstrzymywania ataków na ludność 
Jemenu i sąsiedniej Arabii Saudyjskiej. 
Baterie Patriota w służbie Arabii 
Saudyjskiej wielokrotnie trafiały na 
pierwsze strony gazet w związku  
z sukcesami, jakie odnosiły  
w przechwytywaniu rakiet balistycznych 
wystrzeliwywanych przez rebeliantów.

W czerwcu 2016 r. dowództwo koalicji 
na rzecz przywrócenia praworządności 
w Jemenie ogłosiło, że przechwycono 
rakietę balistyczną wystrzeloną 
z terytorium Jemenu w kierunku 

jemeńskiego miasta Marib. Trzy miesiące 
później, we wrześniu 2016 r., dowództwo 
poinformowało o przechwyceniu 
kolejnego pocisku Scud z Jemenu, co 
zapobiegło zniszczeniom w saudyjskim 
mieście Khamis Mushayt. 

W przemówieniu wygłoszonym podczas 
Sympozjum Obrony Kosmicznej  
i Przeciwrakietowej admirał Cecil 
Haney, szef Dowództwa Strategicznego 
USA, powiedział, że w czerwcu 2016 
„rebelianci Huti w Jemenie wystrzelili  
w kierunku południowej Arabii 
Saudyjskiej rakiety, które zostały 
zniszczone przez saudyjskie Patrioty”.

Według Centrum Studiów 
Strategicznych i Międzynarodowych 
(CSIS), waszyngtońskiego think tanku, 
„Rebelianci Huti w Jemenie wystrzelili 
znaczną liczbę rakiet balistycznych  
w kierunku Arabii Saudyjskiej i innych 
instalacji wojskowych [Rady Współpracy 
Zatoki]. Pomimo znacznych wysiłków 

na rzecz ograniczenia zasobów rakiet 
balistycznych Huti nie wydaje się, żeby 
spadała intensywność ostrzału”.

Według CSIS, podczas trwania konfliktu 
Patrioty przechwyciły rakiety Scud  
i Toczka. 

Ponadto niszczyciel Marynarki Wojennej 
USA, USS Mason, stacjonujący w Zatoce 
Adeńskiej znajdującej się na Morzu 
Arabskim pomiędzy Jemenem a Somalią, 
stał się celem ataku rakietowego  
w październiku 2016 r. Według źródeł 
USNI News, Mason wystrzelił dwa 
pociski Standard Missile-2 (SM-2) oraz 
jeden pocisk Evolved Seasparrow 
Missile (ESSM) produkowane przez 
Raytheon i zaprojektowane pod kątem 
powstrzymywania ataków.

SUKCES  W AKCJI

Systemy obrony przeciwrakietowej Patriot to fundament bezpieczeństwa narodowego na całym 
świecie, nie tylko w Europie. w warunkach konfliktu i niepewności systemy Patriot oraz inne technologie 
Raytheona odgrywają ważną rolę w zwalczaniu zagrożeń, ochronie ludzi i społeczności, zwłaszcza na 
Bliskim Wschodzie, gdzie w ciągu minionych sześciu miesięcy były wielokrotnie wykorzystywane.

OBRONA  PRZECIWRAKIETOWA - AKTUALNOŚCI
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OBRONA PRZECIWRAKIETOWA?
JAK DZIAŁA WARSTWOWA 

RAPORTY 
WYWIADOWCZE 
SOJUSZNIKÓW NATO 
I PAŃSTW UNIJNYCH 
WSKAZUJĄ, ŻE  
W OSTATNICH 
LATACH ZAGROŻENIA 
STWARZANE PRZEZ 
RAKIETY BALISTYCZNE 
NASILIŁY SIĘ I SĄSTAŁY 
SIĘ BARDZIEJ ZŁOŻONE
W obliczu częstszych i bardziej 
zróżnicowanych zagrożeń Europa 
potrzebuje najnowocześniejszych, 
warstwowych systemów obrony 
przeciwrakietowej w celu 
zagwarantowania obywatelom 
wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Obrona Europy wymaga solidnego 
systemu integrującego naziemne, 
morskie i kosmiczne środki obrony 
przed rakietami balistycznymi. 
Sprawdzone, interoperacyjne 
systemy obrony przeciwrakietowej 
produkowane przez firmę Raytheon 
zapewniają efektywne, uzupełniające się 
zdolności defensywne, które są równie 
zróżnicowane, jak neutralizowane przez 
nie zagrożenia – od zaawansowanych 
czujników i 360-stopniowych systemów 
radarowych po pociski przechwytujące 
umożliwiające natychmiastową reakcję 
na atak.

Obrona warstwowa chroni przed 
zagrożeniami pojawiającymi się  
na różnych wysokościach, zarówno  
w atmosferze jak i poza atmosferą,  
na krótkich i na długich dystansach. 
w maju 2016 r. w Rumunii 
uruchomiono naziemny system obrony 
przeciwrakietowej Aegis Ashore,  

a wkrótce potem rozpoczęto budowę 
drugiej takiej instalacji w Polsce. w obu 
bazach będą wykorzystywane pociski 
Raytheon SM-3, które są idealne do 
obrony przed pociskami balistycznymi 
krótkiego i średniego zasięgu.

Europejscy partnerzy NATO budują 
dodatkowe warstwy defensywne  
i zwiększają ich możliwości. Dołączenie 
do społeczności użytkowników Patriota 
to jedna z metod przyspieszenia 
modernizacji zintegrowanej obrony 
przeciwlotniczej i przeciwrakietowej 
w celu eliminowania zagrożeń „niższej 
warstwy” bliżej miast, baz wojskowych 
i infrastruktury krytycznej. Korzyści 
z członkostwa w społeczności 
użytkowników Patriota to m.in. niższe 
koszty utrzymania systemu dzięki 
wspólnie finansowanym pracom 
konserwacyjnym wspólnym testom oraz 
możliwości wymieniania się sprzętem.

© 2016 Raytheon Company. All rights reserved AM 4419914 Approved for Public Release, PAO 219-2016 (30 June 2016)  ITAR Exemption 125.4(b)(13) Technical data 
approved for public release by cognizant U.S. Government agency or Directorate for Freedom of Information and Security Review
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TECHNOLOGIA OBRONY 
PRZECIWRAKIETOWEJ 
NOWEJ GENERACJI

Najnowszy na świecie radar obrony 
przeciwlotniczej i przeciwrakietowej 
niższej warstwy niedawno wszedł  
w nowy etap zbliżając się o krok do fazy 
testów w środowisku operacyjnym.

Inżynierowie z firmy Raytheon 
pomyślnie zintegrowali nowy 
wzbudnik i generator przebiegów 
ze zmodernizowaną, bazującą na 
azotku galu (GaN) anteną z aktywnym 
skanowaniem elektronicznym (AESA) 
radaru systemu obrony przeciwlotniczej 
i przeciwrakietowej Patriot. Wzbudnik 
i generator zostały przetestowane nie 
tylko w radarze AESA wykonanym w 
technologii GaN, ale również w obecnie 
używanym radarze Patriota.

Kiedy technologia ta zostanie wdrożona 
radar Patriota będzie mógł wykrywać 
cele w pełnym zakresie 360 stopni, 
co zapewni nowy standard ochrony 
Europy przed zagrożeniami z powietrza. 
Ponadto nowy wzbudnik cyfrowy  
i generator przebiegów mogą zastąpić 

ponad 15 oddzielnych komponentów 
obecnie używanego radaru, co znacznie 
zmniejszy łączne koszty eksploatacji  
oraz zwiększy i tak wysoką 
niezawodność systemu. Urządzenia te 
mają formę modułową, składającą się  
z wielu kart, dzięki czemu żołnierze  
będą mogli wymienić uszkodzone 
moduły w ciągu kilku minut 
bezpośrednio na polu walki.

„Zagrożenia, z którymi wojsko 
będzie się mierzyć za 10 lub 20 lat, 
będą znacząco inne od dzisiejszych 
– powiedział Ralph Acaba, 
wiceprezes ds. zintegrowanej obrony 
przeciwlotniczej i przeciwrakietowej 
w dziale zintegrowanych systemów 
obronnych firmy Raytheon. – Nowa 
technologia pozwoli inżynierom 
szybko modernizować i dostosowywać 
zarówno radar AESA GaN, jak i obecny 
radar systemu Patriot, do zwalczania 
przyszłych zagrożeń takich, jak rakiety 
balistyczne i manewrujące, samoloty 
oraz drony”.

Proponowany przez Raytheon radar 
AESA GaN do systemu Patriot będzie 
współpracował z systemem dowodzenia 
Integrated Air and Missile Defense  
Battle Command System (IBCS)  
i innymi rozwiązaniami o architekturze 
otwartej. Zachowa też kompatybilność 
wsteczną z obecnym stanowiskiem 
kierowania ogniem (Patriot Engagement 
Control Station) i zapewni krajom 
europejskim gotowy do użytku,  
w pełni interoperacyjny system  
obrony przeciwrakietowej.

Kilku obecnych i przyszłych 
użytkowników systemu obrony 
przeciwlotniczej i przeciwrakietowej 
Patriot w Europie i Azji wyraziło już 
zainteresowane nabyciem radaru 
AESA wykonanego w technologii 
GaN. Technologia AESA spełnia też 
wymagania, które Niemcy stawiają 
taktycznemu systemowi obrony 
przeciwlotniczej i przeciwrakietowej TLVS 
(Taktisches Luftverteidigungssystem).

Raytheon dostarczy system Patriot ze zdolnością zwalczania celów w zakresie 360 stopni 

OBRONA  PRZECIWRAKIETOWA - AKTUALNOŚCI
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Rząd Polski poinformował, że wystąpi do rządu USA z oficjalnym zapytaniem 
ofertowym w sprawie sprawdzonego w boju, zintegrowanego systemu 
obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Patriot. 

„Formalne zapytanie to ważny krok, by Polska stała się szóstym krajem 
NATO używającym tego systemu i 14. krajem partnerskim Patriota” – 
powiedział Wes Kremer, prezes Raytheon Integrated Defense Systems. 

„Raytheon będzie nadal wspierał rządy USA i Polski w rozmowach 
prowadzonych w ramach procedury Foreign Military Sales. Polski Patriot 
zapewni sprawdzoną ochronę przed zmieniającymi się zagrożeniami: 
rakietami balistycznymi i manewrującymi oraz zaawansowanymi 
samolotami i dronami”.

W ramach procedury FMS Raytheon będzie również prowadził rozmowy  
z polskim rządem i przemysłem w celu sfinalizowania planów offsetu  
i współpracy przemysłowej. Raytheon już podpisał osiem kontraktów  
i ponad 30 listów intencyjnych z polskimi firmami.

POLSKA  
WYBIERA  
SYSTEM PATRIOT

Raytheon Anschütz, niemiecka spółka 
należąca w całości do Raytheona, podjęła 
działania zmierzające do modernizacji 
obrony powietrznej Niemiec. Pierwszym 
krokiem było ogłoszenie podczas 
pokazów lotniczych ILA Berlin, że 
Raytheon Anschütz będzie reprezentować 
Raytheona w sprawach związanych  
z niemiecką obroną przeciwlotniczą  
i przeciwrakietową.

„Raytheon Anschütz zidentyfikował 
kilka niemieckich firm, które mogą 
potencjalnie zostać dostawcami Patriota. 
w miarę modernizowania systemu 
zwrócimy się do nich z zapytaniami 
ofertowymi o łącznej przewidywanej 
wartości przekraczającej 100 milionów 
euro w ciągu następnych trzech lat – 
powiedział Lueder Hogrefe, dyrektor 
generalny Raytheon Anschütz. – 
Otworzyliśmy niemieckie centrum 
zintegrowanej obrony przeciwlotniczej  

i przeciwrakietowej, ponieważ niemiecki 
rząd wyznaczył firmę Raytheon na 
alternatywnego dostawcę TLVS. Spełnimy 
kluczowe wymagania niemieckiego 
Ministerstwa Obrony w zakresie TLVS  
w terminie, w ramach budżetu  
i przy znacznie mniejszym ryzyku,  
niż ktokolwiek inny”.

TLVS (Taktisches 
Luftverteidigungssystem) to niemiecki 
program modernizacji obrony 
przeciwlotniczej i przeciwrakietowej 
średniego zasięgu.

Raytheon Anschütz zatrudnia  
w Niemczech ponad 600 osób. Gdy 
spółka przejmie odpowiedzialność za 
działalność Raytheona w zakresie obrony 
przeciwlotniczej i przeciwrakietowej 
w Niemczech, zacznie zarządzać 
niemiecką siecią dostawców, która 
obecnie generuje ponad 500 miejsc 

pracy w branży zbrojeniowej. w 2015 
r. Raytheon przyznał 22 niemieckim 
dostawcom kontrakty związane z obroną 
przeciwrakietową o wartości ponad 39 
milionów dolarów.

Raytheon Anschütz kontynuuje  
i rozwija ponad 50-letnią tradycję 
współpracy firmy Raytheon z niemieckim 
przemysłem.

„Raytheon rozumie, że dla Niemiec 
suwerenność systemu TLVS jest równie 
ważna, co technologiczna dojrzałość, 
koszty i sprawdzona skuteczność – 
powiedział Ralph Acaba, wiceprezes 
firmy Raytheon ds. zintegrowanej obrony 
przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. – 
Ścisła współpraca Raytheon Anschütz 
z niemieckim przemysłem pozwoli 
nam zagwarantować, że Patriot spełni 
wszystkie wymagania niemieckiego 
rządu”.

PATRIOT GOTOWY   DLA NIEMIEC
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Królewska Holenderska Organizacja 
Sprzętu Obronnego przyznała 
Raytheonowi kontrakt na modernizację 
systemu zintegrowanego systemu 
obrony przeciwlotniczej  
i przeciwrakietowej Patriot poprzez 
instalację interfejsu użytkownika 
Modern Man Station, co znacznie 
zwiększy zdolności obronne kraju.

Sprawdzony w boju Patriot to najbardziej 
zaawansowany system obrony 
przeciwlotniczej i przeciwrakietowej na 
świecie. Ratuje ludzkie życie i chroni 
krytyczną infrastrukturę przed takimi 
zagrożeniami, jak samoloty, taktyczne 
rakiety balistyczne, pociski manewrujące 
i drony. Dla trzynastu państw, w tym 
USA, Holandii i trzech innych państw 
NATO, Patriot jest fundamentem obrony.

 
 

„Holandia będzie modernizować Patriota, 
ponieważ zamierza używać go co 
najmniej do 2040 r. – powiedział Ralph 
Acaba, wiceprezes firmy Raytheon ds. 
zintegrowanej obrony przeciwlotniczej  
i przeciwrakietowej. – Modern Man Station 
to ważny etap w planach Królewskiej 
Armii Holenderskiej, które zakładają 
modernizację wszystkich baterii Patriot  
do najnowszej dostępnej konfiguracji”.

„Patriot pozostaje filarem obrony 
przeciwrakietowej NATO, ponieważ 
jest jedynym eksploatowanym, 
sprawdzonym w walce systemem obrony 
przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, 
który może dotrzymać kroku 
ewoluującym zagrożeniom” – powiedział 
Joe DeAntona, wiceprezes ds. rozwoju 
działalności w dziale zintegrowanej 
obrony przeciwlotniczej  
i przeciwrakietowej firmy Raytheon. 

„Modernizacja ułatwi Holendrom 
obsługę Patriota i zapewni im lepszą 
świadomość sytuacyjną”.

Modern Man Station (MMS) to najnowsza 
aktualizacja interfejsu operatora  
w stanowiskach dowodzenia Patriota. 
Zapewnia ona najnowocześniejszy, 
kolorowy interfejs graficzny z ekranami 
LCD, ekranami dotykowymi i przyciskami 
programowymi, które w połączeniu  
z narzędziami wspomagającymi 
dowodzenie i podejmowanie decyzji 
zapewniają lepsze rozeznanie w sytuacji. 
MMS służy do identyfikowania  
i wyświetlania obiektów w powietrzu, 
śledzenia potencjalnych zagrożeń oraz 
atakowania wrogich celów, w tym 
samolotów, dronów, pocisków 
manewrujących i taktycznych rakiet 
balistycznych.

W najbardziej wysuniętej na północ bazie 
wojskowej świata, w Norwegii, firmy 
Raytheon i Kongsberg przeprowadziły 
pierwszą próbę w locie pocisku 
AMRAAM®-ER (Advanced Medium Range 
Air-to-Air Missile-Extended Range) 
wystrzelonego z wyrzutni NASAMS™ 
(Norwegian Advanced Surface to Air 
Missile System). Pociski o znacznie 
zwiększonym zasięgu i pułapie 
umożliwiają ochronę większego obszaru 
przed wieloma równoczesnymi 
zagrożeniami.

Zostało to potwierdzone podczas próby 
przeprowadzonej 31 sierpnia w Centrum 
Kosmicznym Andoya, kiedy pocisk 
AMRAAM-ER pomyślnie namierzył  
i zniszczył cel w postaci drona. Test 
potwierdził, że wszystkie elementy 

systemu (pocisk, system NASAMS, radar 
Sentinel oraz Centrum Kierowania 
Ogniem firmy Kongsberg) dobrze ze sobą 
współpracują. 

Dzięki takim ulepszeniom, jak 
powiększony silnik rakietowy, zasięg 
nowej broni jest większy o 50 proc.,  
a pułap – o 70 proc., niż w wersji 
standardowej. 

Standardowy pocisk AMRAAM można 
wystrzelić z platform powietrznych,  
w tym z samolotów F-15, F-16, F/A-18, 
F-22, Typhoon, Gripen, Tornado, Harrier, 
F-4 i Joint Strike Fighter. Jest to również 
podstawowy pocisk używany  
w wyrzutniach NASAMS. Możliwość 
wystrzelenia pocisku z powietrza i z ziemi 
to korzystna cecha, którą dowódcy 
wojskowi nazywają „elastycznością 
operacyjną”.

System NASAMS, produkowany przez 
Raytheon we współpracy z norweską 
firmą Kongsberg, to najpopularniejszy  
w krajach NATO system obrony 
powietrznej krótkiego i średniego zasięgu. 
Raytheon i Kongsberg dostarczyły ponad 
70 zestawów tej bardzo elastycznej 
wyrzutni siedmiu krajom.

HOLANDIA   ROZSZERZA
INWESTYCJĘ W PATRIOTA

AMRAAM-ER  POMYŚLNIE
PRZECHODZI PRÓBĘ W LOCIE
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W maju 2016 r. uruchomiono w Rumunii 
nowy, naziemny system obrony 
przeciwrakietowej. System, znany jako 
Aegis Ashore, działa pod kontrolą NATO 
zapewniając regionalną ochronę przed 
rakietami balistycznymi. Rozpoczęto też 
budowę drugiej takiej instalacji w Polsce, 
która ma wejść do służby w 2018 r.  
w obu bazach wykorzystywane są 
pociski przechwytujące SM-3® firmy 
Raytheon – jedyna broń, która zapewnia 
obronę przed rakietami balistycznymi 
krótkiego i średniego zasięgu zarówno  
z morza, jak i z lądu.

„Obrona przed atakami balistycznymi… 
to wspólne wyzwanie, które wymaga 
wspólnej obrony” –powiedział Robert 
Work, zastępca Sekretarza Obrony USA 
w informacji prasowej dotyczącej 
partnerstwa z Polską i Rumunią. 

Dwie lądowe bazy rakiet SM-3 dołączają 
do czterech niszczycieli Marynarki 
Wojennej USA, które stacjonują  
w hiszpańskim mieście Rota i stanowią 
amerykański wkład w regionalną obronę 
przeciwrakietową Europy.

„USA i Europa prezentują możliwości 
współpracy i integracji swoich rozwiązań 
– powiedział dr Mitch Stevison, 

wiceprezes Raytheon Air and Missile 
Defence Systems, podczas spotkania 
poświęconego obronie 
przeciwrakietowej w Royal United 
Services Institute w Londynie– 
Zagrożenie jednak rośnie, a Europa 
potrzebuje nieustannych inwestycji  
w pogłębianie obrony”.

Partnerzy NATO z całego kontynentu 
budują inne warstwy regionalnej obrony 
przeciwrakietowej przyspieszając 
modernizację systemów obrony 
powietrznej w celu zwalczania zagrożeń 
„niższej warstwy” bliżej miast, baz 
wojskowych i infrastruktury krytycznej.

Najlepszą bronią przeciwko tym 
zagrożeniom jest sprawdzony w walce 
system obrony przeciwlotniczej  
i przeciwrakietowej Patriot, który  
ponad 2500 razy został przetestowany  
w rzeczywistych warunkach.

„Nasi partnerzy muszą znaleźć właściwą 
równowagę pomiędzy własnymi 
inwestycjami, a współpracą w ramach 
NATO i UE nad wspólnymi 
rozwiązaniami, które zwiększają 
stabilność w regionie – powiedział  
Tim Glaeser, wiceprezes ds. rozwoju 
działalności w dziale zintegrowanych 

systemów obrony przeciwlotniczej  
i przeciwrakietowej firmy Raytheon, 
podczas GLOBSEC, czołowej  
europejskiej konferencji poświęconej 
bezpieczeństwu, która odbyła się  
w kwietniu – Fundusze są ograniczone, 
więc zgodność operacyjna ma  
kluczowe znaczenie”.

Podczas forum POLITICO Playbook Live 
w Brukseli w czerwcu 2016 r. sekretarz 
generalny NATO Jens Stoltenberg 
podkreślił znaczenie zgodności 
operacyjnej dla wspólnej obrony Europy. 
„Stajemy w obliczu nowych zagrożeń  
i wyzwań – powiedział Stoltenberg –  
nikt z nas nie ma w arsenale wszystkich 
narzędzi; musimy więc współpracować, 
żeby sprostać tym wyzwaniom”.

AEGIS ASHORE  ZMIENIA  
OBRONĘ PRZECIWRAKIETOWĄ

Pocisk SM-3 Block IIA to główny element europejskiego systemu 
obrony przeciwrakietowej. W 2018 r. pociski mają zostać 
rozmieszczone w Polsce, na morzu i na lądzie.
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Rząd Stanów Zjednoczonych wydał 
firmie Raytheon zgodę na zintegrowanie 
SkyCeptora, wersji pocisku 
przechwytującego Stunner 
opracowanego wspólnie przez Izrael  
i USA, z polskim systemem 
zintegrowanej obrony przeciwlotniczej  
i przeciwrakietowej Patriot.

SKYCEPTOR TO NOWY, 
ZAAWANSOWANY 
POCISK Z GŁOWICĄ 
KINETYCZNĄ  
(HIT-TO-KILL) 
OPRACOWANY Z MYŚLĄ 
O ZWALCZANIU RAKIET 
BALISTYCZNYCH 
KRÓTKIEGO  
I ŚREDNIEGO  
ZASIĘGU, RAKIET 
MANEWRUJĄCYCH  
I ZAAWANSOWANYCH 
ZAGROŻEŃ 
POWIETRZNYCH.
„Raytheon przewiduje, że SkyCeptor 
będzie kosztował znacznie mniej niż 
pociski hit-to-kill obecnie używane  
w systemie Patriot — powiedział Ralph 
Acaba, wiceprezes ds. zintegrowanej 
obrony przeciwlotniczej  
i przeciwrakietowej w firmie Raytheon. 
— SkyCeptor, jako czwarty pocisk 

Patriota, zapewni polskim dowódcom 
większą elastyczność operacyjną oraz 
efektywny kosztowo sposób zwalczania 
szerokiej gamy zagrożeń”.

SkyCeptor spełni wymagania Polski  
w zakresie obrony przeciwlotniczej  
i przeciwrakietowej i będzie 
produkowany przy znacznym udziale 
polskiego przemysłu.

Patriot obecnie używa pocisków PAC-3, 
PAC-3 MSE i GEM-T. PAC-3 i PAC-3 MSE to 
pociski przechwytujące z głowicami 
kinetycznymi (hit-to-kill), które niszczą 
cele siłą uderzenia. Natomiast 
sprawdzony w walce pocisk GEM-T 
używa głowicy rozpryskowej do 
niszczenia rakiet taktycznych  
i balistycznych, samolotów  
i bezzałogowych statków powietrznych.

Ekonomiczny pocisk Stunner oferuje 
zoptymalizowaną aerodynamikę, 
wieloimpulsowy silnik rakietowy oraz 
innowacyjną konstrukcję systemu 
samonaprowadzania. Pocisk pomyślnie 
przeszedł cztery serie prób 
przechwytywania celów, które 
potwierdziły jego gotowość bojową jako 
efektora w izraelskim systemie Proca 
Dawida; został już wdrożony do 
produkcji, a jego wprowadzenie do 
służby w Siłach Zbrojnych Izraela 
rozpoczęło się w 2016 r.

„Niskokosztowy pocisk przechwytujący 
SkyCeptor to przystępne cenowo 
rozwiązanie dla polskiego systemu 
Patriot — powiedział Mitch Stevison, 

wiceprezes ds. systemów obrony 
przeciwlotniczej i przeciwrakietowej  
w firmie Raytheon. — Użycie tego 
gruntownie przetestowanego efektora  
w polskim Patriocie pozwoli spełnić 
wymagania w zakresie zwalczania 
obecnych i przyszłych zagrożeń”. Obecny 
niskokosztowy pocisk przechwytujący 
Stunner został opracowywany przez 
firmy Raytheon i Rafael Advanced 
Defense Systems przy 
współfinansowaniu przez rządy USA  
i Izraela. Raytheon i Rafael rozpoczęły 
już wstępne prace integracyjne,  
a obecnie realizują procesy testowania, 
modelowania i symulacji. Opracowują 
też plany i szukają potencjalnych 
partnerów do prac rozwojowych  
i koprodukcji.

INTEGRACJA SKYCEPTORA  
Z POLSKIM SYSTEMEM OBRONY 
PRZECIWRAKIETOWEJ
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RAYTHEON W EUROPIE
Zaangażowany w obronę Europy od ponad wieku

OBECNOŚĆ W EUROPIE

W LICZBACH

PONAD  
100 LAT  

W EUROPIE

PONAD 2500 
PRACOWNIKÓW

24 OŚRODKI 4 CENTRA 
PRODUKCYJNE

PONAD 15 
UMÓW O 

WSPÓŁPRACY 
PARTNERSKIEJ 

PONAD 500 
DOSTAWCÓW

PONAD 66% 
ZAGRANICZNYCH 

DOSTAWCÓW RAYTHEONA 
ZNAJDUJE SIĘ W EUROPIE

PARTNERSTWO NA RZECZ OBRONY

RAYTHEON  
OFERUJE 50% 
UDZIAŁ  
W PRACACH

PRACE NAD 
SAMODZIELNĄ 
PRODUKCJĄ 
POCISKÓW

TURCJAPOLSKA

PRZEMYSŁOWA 
CZĘŚĆ GLOBALNEJ 
BAZY PATRIOTA 
1000 MIEJSC PRACY

NIEMCY

ROZWIĄZANIA RAYTHEONA ZAPEWNIAJĄ 
WARSTWOWĄ OBRONĘ W EUROPIE

WSPÓŁPRACA Z EUROPEJSKIMI PARTNERAMI  
I EUROPEJSKIE PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĘKSZAJĄ 

MOŻLIWOŚCI TECHNOLOGICZNE  
I INNOWACYJNOŚĆ PAŃSTW

OBRONA PRZECIWRAKIETOWA RAYTHEONA W EUROPIE

AN/TPY-2 RADARY WCZESNEGO 
OSTRZEGANIA

LĄDOWE POCISKI 
SM-3

NASAMS PATRIOT

BELGIA DANIA FRANCJACZECHY FINLANDIA NIEMCY WĘGRYGRECJA

HOLANDIA POLSKA

WŁOCHY

NORWEGIA PORTUGALIA HISZPANIA SZWAJCARIA WIELKA 
BRYTANIA

SZWECJA TURCJA
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