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R a y t h e o n : 
u m i a r k o w a n y
o p t y m i z m
Michał LIKOWSKI

W  połowie maja odbył się wy-
jazd prasowy do zakładów Ray-
theona w USA. Była to okazja do 
powtórzenia podstawowych 

punktów oferty złożonej w  pro-
gramie Wisła, a  także przedsta-
wienia ocen przedstawicieli ame-
rykańskiego koncernu dotyczą-
cego tego postępowania. Mimo 
wszystkich problemów – głównie 
związanych z  żądaniami War-
szawy wykorzystania systemu do-
wodzenia IBCS, które notuje 
opóźnienia – przedstawiciele kon-
cernu deklarują umiarkowany 

optymizm. Twierdzą, że wystoso-
wany niedawno polski LoR jest le-
piej przygotowany niż poprzedni 
dokument i stwarza podstawy do 
zbliżenia stanowisk.

Na pierwsze zapytanie ofertowe (LoR), 
z  września 2016, strona amerykańska nawet 
nie odpowiedziała. Uznano, że wymagania 
strony polskiej są niemożliwe do spełnienia. 
Kolejny dokument, wystosowany oficjalnie 31 
marca br., miał być przyjęty znacznie przychyl-
niej. W  czasie wizyty polskich dziennikarzy 
w USA poinformowano, że będzie on przed-
miotem negocjacji, które mogą zakończyć się 
sformułowaniem oficjalnej odpowiedzi. Ta 
z kolei mogłaby stać się podstawą do ewentu-
alnego zawarcia ostatecznego kontraktu.

Polskie wymagania
Według ujawnionych informacji MON, 

strona polska chce kupić 8 baterii, z których 
pierwsze dwie powinny być zgodne z obec-
nie produkowanym standardem Patriot kon-

Dwie anteny wykonane w technologii GaN: główna i stojący obok demonstrator anteny tylnej. Od 
kilku miesięcy pracują one wspólnie, prezentując zdolność do wykrywania całej gamy celów i inte-
growania uzyskiwanych obrazów. Nadal jednak potrzeba nie mniej niż 4 lat na ewentualne dostawy 
seryjnych urządzeń / Zdjęcie: Raytheon

Wymogiem strony polskiej jest wykorzystanie 
jako efektorów pocisków PAC-3 MSE...

 Zdjęcie: Lockheed Martin
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figuracji 3+, w pełni ucyfrowionym – z więc 
ze znacznie zmniejszoną usterkowością i niż-
szymi kosztami utrzymania – jednak z  pa-
sywną anteną fazowaną, pracującą w wybra-
nym sektorze. Dopiero kolejne miałyby 
otrzymać dookólny radar, z antenami aktyw-
nymi i elementami elektronicznymi opartymi 
na azotku galu (GaN).

Resort obrony chce, by już pierwsze bate-
rie współpracowały z systemem dowodzenia 
IBCS, który jest rozwijany przez Northrop 
Grummana. Jednocześnie MON zrezygno-
wało z zakupu pocisków PAC-2 GEM-T Ray-
theona, na rzecz dostaw PAC-3 MSE Loc-
kheed Martina i niskokosztowych SkyCepto-
rów, czyli odmiany amerykańsko-izraelskiego 
Stunnera. Decyzja ta była sporym zaskocze-
niem, jednak wynikała zapewne z chęci ogra-
niczenia kosztów transakcji.

Pierwsze doniesienia mówiły bowiem 
o  cenie przekraczającej znacznie 40 mld zł. 
Tymczasem w momencie ogłaszania informa-
cji o wysłaniu drugiego LoR, przedstawiciele 
MON poinformowali, że wartość transakcji 

będzie ograniczona do ok. 30 mld. Można 
było to osiągnąć przez zmniejszenie liczby 
kupowanych PAC-3 MSE, wyjątkowo drogich 
efektorów, jednak niezbędnych dla prze-
chwytywania potencjalnie najgroźniejszych 
celów, takich jak pociski zestawów balistycz-
nych Iskander. W  rezultacie ofiarą cięć mu-
siały paść PAC-2 Raytheona, tańsze od pro-
duktów Lockheed Martina, jednak droższe 
od Stunnerów, pocisków stanowiących roz-
winięcie lotniczych efektorów klasy powie-
trze-powietrze, naprowadzanych relatywnie 
tanimi czujnikami podczerwieni i  wykorzy-
stujących powierzchnie sterowe, a nie mikro-
silniki, jak w przypadku MSE.

Problemy
W zaproponowanej przez Polskę strukturze 

transakcji pozostaje relatywnie mało miejsca 
dla produktów Raytheona, szczególnie poza 
pierwszymi dwoma bateriami. Co za tym 
idzie, komplikuje się również kwestia offsetu 
i transferu technologii. Trudno bowiem zakła-
dać, że konkurenci Raytheona – Lockheed 
Martin i Northrop Grumman – aktywnie włą-
czą się w  proces transakcji offsetowych do 
przetargu, którego nie są liderami.

Ważna jest też kwestia opóźnień IBCS. 
Mimo deklaracji o uzyskaniu przez Polskę sta-
tusu podmiotu oczekującego na równi z Pen-
tagonem na wyniki prac wdrożeniowych, co 
zapewniłoby równoczesne otrzymanie goto-
wych systemów przez obu użytkowników, już 
po wystosowaniu LoR zza Atlantyku nadeszła 
informacja, że system ten nie osiągnie wstęp-

...oraz niskokosztowych SkyCeptorów, wywodzących się z izraelsko-amerykańskich Stunnerów. Ich 
koszt jednostkowy jest kilka razy mniejszy niż pocisków amerykańskich, jednak mogą one operować 
wyłącznie w atmosferze ziemskiej / Zdjęcie: IDF

Seryjnie wytwarzane w  zakładach Raytheona 
podłoża dla podzespołów elektronicznych wyko-
nane w technologii GaN / Zdjęcie: Raytheon
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nej gotowości operacyjnej w trzecim kwartale 
2018, ale... 4 lata później. To z kolei oznacza, 
że dostawy pierwszych polskich baterii musia-
łyby przesunąć się na 2023, zakładając, że nie 
dojdzie do dodatkowych opóźnień.

W  związku z  taką sytuacją, w  czasie wi-
zyty polskich dziennikarzy, przedstawiciele 
Raytheona zwracali uwagę na dwie kwestie. 
Po pierwsze, na możliwość wykorzystania 
własnego systemu C2, co zostało potem, już 
w  czerwcu, potwierdzone oficjalną ofertą 
dla MON. Założono wtedy, że Raytheon na 
własny koszt dokona modyfikacji oprogra-
mowania, dostosowując je do polskich wy-
magań, co wskazywałoby na integrację 
z systemem polskich radiolokatorów, w tym 
pasywnych.

Po drugie zaś, podkreślano zalety poci-
sków rodziny PAC-2, ujawniając za zgodą 
Pentagonu, że od 1 stycznia 2015 na świecie 
odpalono aż 90 pocisków balistycznych, 
które zostały w  zdecydowanej większości 
przechwycone i  zniszczone przez zestawy 
Patriot i efektory Raytheona. Była to informa-
cja nowa, wręcz niewiarygodna, jednak Ame-
rykanie twierdzili, że prawdziwa.

Opisywana sytuacja ma bowiem dotyczyć 
Jemenu, w  którym rebelianci przechwycili 
duże zapasy pocisków typu Scud, choć po-
wszechnie dostępne informacje o  ich użyciu 
wskazywały na mniejszą liczbę odpaleń. Po-
średnim potwierdzeniem tych doniesień może 
być fala zainteresowania Patriotami ze strony 
państw Zatoki Perskiej, w tym niedawne, duże 
zamówienia Arabii Saudyjskiej, Kataru, Zjed-
noczonych Emiratów Arabskich i Kuwejtu.

Polska na tle innych państw
Od marca 2015 Raytheon podpisał kilkana-

ście umów dotyczących zakupów, moderni-
zacji lub serwisowania zestawów Patriot, na 
łączną kwotę niemal 5,2 mld USD. Co więcej, 
niedawno Rumunia wystosowała LoR w spra-
wie potencjalnego zakupu 7 modułów ognio-
wych (3,5 baterii) Patriotów z bieżącej pro-
dukcji, z pociskami PAC-2, sektorowymi ra-
darami i oryginalnym systemem C2, o maksy-
malnej wartości 4 mld euro.

Czy w takiej sytuacji polskie zlecenie, wy-
jątkowo wymagające technicznie, ma klu-
czowe znaczenie dla Raytheona? Biorąc pod 
uwagę uzyskanie możliwych zysków, dzielo-
nych zresztą z  innymi producentami, raczej 
nie. O wiele lepszym płatnikiem są zasobne 
w ropę monarchie lub kraje zdecydowane na 
zakup produktów z  półki. Jednak wymogi 
Warszawy stwarzają okazję do uzyskania 
środków finansowych na dopracowanie do-
okólnej stacji radiolokacyjnej (choć nowym 
radarem wstępnie są zainteresowane także 
kraje arabskie) oraz zintegrowanie z Patrio-
tem pocisków niskokosztowych. Słowem, 
stawką jest możliwość znacznego zmoderni-
zowania oraz unowocześnienia systemu i  to 
niezależnie od przyszłych losów nowego sys-
temu obrony powietrznej US Army.

GaN i nowa antena
Tradycyjnie już jednym z  elementów wi-

zyty dziennikarzy z Polski było przedstawie-
nie rozwoju technologii GaN. Raytheon jest 
– obok włoskich zakładów MBDA – w zasa-
dzie jedynym producentem bloków wojsko-

wej elektroniki radarów opartych na wła-
snych podzespołach. Inni z reguły korzystają 
z rozwiązań rynkowych, dostosowując je do 
zastosowań militarnych.

Według najnowszych informacji, Raytheon 
rozpoczął już dostawy seryjnych podzespo-
łów tej klasy. Zapewniają one znaczne zwięk-
szenie zasięgu wykrywania celów lub możli-
wość zmniejszenia zapotrzebowania na ener-
gię elektryczną, charakteryzują się też lepszą 
wydajnością cieplną, co pozwala na zmniej-
szenie układu chłodzenia.

W czasie pokazu demonstratora nowej an-
teny głównej, współpracującej już z małą an-
teną tylną, przedstawiciele Raytheona dekla-
rowali, że zestaw trzech anten może dzięki 
temu zostać zabudowany w tej samej kubatu-
rze starej stacji radiolokacyjnej. Co więcej, 
poszczególne moduły nadawczo-odbiorcze 
małych anten mogą pełnić rolę dodatkowej 
anteny naprowadzającej pociski rodziny PAC-2. 
W  ten sposób cały zestaw ma uzyskać do-
okólność, przy zachowaniu możliwości jedy-
nie modernizowania starych stacji, co po-
winno ograniczyć koszty wprowadzenia 
nowej technologii. Przynajmniej z punktu wi-
dzenia dotychczasowych użytkowników.

Obecnie zestaw anten głównej i tylnej – usta-
wionych obok siebie – symuluje pracę całego 
systemu złożonego z  trzech obiektów. Naj-
pierw przestrzeń jest omiatana wiązkami an-
teny głównej, później mniejsze urządzenie emi-
tuje dwukrotnie fale radiowe, podobnie jakby 
działo się w  przypadku wykorzystania dwóch 
płaszczyzn tylnych. W ten sposób badany jest 
jeden z  trybów pracy nowej stacji, w którym 

Pocisk SM-3 Block IIA w czasie testów fabrycznych. Efektory tego typu mają być instalowane w Redzikowie, prawdopodobnie wraz z mniejszymi SM-3 
Block IB / Zdjęcie: Raytheon
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system działa jak antena obracająca się. Istnieje 
jednak możliwość działania w trybie stałej emisji 
fal, co pozwoliłoby na maksymalne wykorzysta-
nie zalet nieruchomych anten. Przedstawiciele 
Raytheona zapewnili, że byliby w stanie dostar-
czyć dookólną stację nowego typu 48 miesięcy 
po podpisaniu ewentualnego kontraktu.

SM-3
Wizyta w USA była też okazją do przybliże-

nia zasady działania innego produktu Raythe-
ona – pocisków antybalistycznych rodziny SM-
3, których obecnie produkowane odmiany 
zostały zainstalowane na pokładach okrętów 
wojennych oraz w bazie w Rumunii. Najnow-
sza wersja, SM-3 Block IIA ma trafić w niedale-
kiej przyszłości do bazy w Redzikowie.

Ma ona większe możliwości przechwyty-
wania szybszych i  wyżej lecących celów niż 
Block I A/B. O ile instalacja w Deveselu może 
chronić południową cześć Europy przed po-
tencjalnym zagrożeniem ze strony pocisków 
balistycznych Iranu, Redzikowo będzie stanie 
przechwytywać je nad całym Starym Konty-
nentem. Co więcej, według nieoficjalnych in-
formacji, niepotwierdzonych przez przedsta-
wicieli Raytheona, istnieje możliwość poten-
cjalnego zniszczenia głowic pocisków mię-
dzykontynentalnych wycelowanych w  Stany 
Zjednoczone, w pierwszej fazie lotu, właśnie 

nad Europą, kiedy nie osiągnęłyby one jesz-
cze maksymalnej wysokości.

Czy instalacja w Redzikowie może zwięk-
szyć bezpieczeństwo Polski w przypadku hi-
potetycznego konfliktu z jednym z sąsiadów? 
Raczej nie. Głowica przechwytująca SM-3 
działa bowiem skutecznie tylko ponad atmos-
ferą, korygując tor lotu małymi silnikami ra-
kietowymi. W przypadku pocisków bliskiego 
zasięgu, można próbować je przechwycić 
wyłącznie w najwyższym punkcie lotu. O ile 
w ogóle osiągną one wystarczającą wysokość.

Właśnie dlatego instalacja powinna być chro-
niona zestawami mniejszego zasięgu, kupowa-
nymi w ramach programu Wisła. Wiele wska-
zuje na to, że pierwotnie zakładano jednocze-
sne zakończenie prac w Redzikowie i uzyskanie 
pierwszej baterii nowego systemu przeciwlot-
niczego, z  funkcją zwalczania pocisków bali-
stycznych dla zapewnienia jej bezpośredniej 
ochrony. Obecnie wiadomo, że będzie to nie-
możliwe. Opóźnienie prac na wybrzeżu nie jest 
tak duże jak Wisły. W  pierwszym przypadku 
można spodziewać się kilkumiesięcznego lub 
rocznego przesunięcia, w drugim trudno nawet 
wskazać termin podpisania umowy...

Konkurencja nie śpi
Wynik negocjacji związanych z  uzgodnie-

niem stanowisk i modyfikacją LoR nie został 

jeszcze przesądzony. Ciągle nie rozwiązano 
największego problemu związanego z opóź-
nieniem IBCS. Trudności może też sprawiać 
kwestia offsetu oraz ryzyko związane z opra-
cowaniem dookólnego radaru.

Jeżeli rozbieżności okażą się zbyt duże, cią-
gle istnieje rezerwowa opcja związana z kon-
kurencyjnym systemem MEADS. Choć to roz-
wiązanie także nie jest idealne, sytuacja Loc-
kheed Martina oraz niemieckich i  włoskich 
oddziałów MBDA znacznie się poprawi po 
ewentualnym podpisaniu umowy z Niemcami. 
Nie jest to już realne przed wyborami, jednak 
w  przypadku prognozowanego zwycięstwa 
koalicji CDU-CSU i pozostawienia na stanowi-
sku obecnej minister obrony Ursuli von der 
Leyen, jak również osób odpowiedzialnych za 
negocjacje, ich sfinalizowania można się spo-
dziewać nawet na początku 2018.

Gdyby tak się stało, pozycja konsorcjum 
MEADS uległaby znacznemu wzmocnieniu. 
Jego przedstawiciele już teraz wskazują na 
możliwe zmniejszenie kosztów, w  wyniku 
zwiększenia zamówienia, a  także na możli-
wość realizowania wspólnych prac przez 
przemysł wszystkich zainteresowanych 
państw. Póki co jednak, jedyną oficjalną pro-
pozycją jest oferta Raytheona.

Michał LIKOWSKI

Schemat działania różnych efektorów antybalistycznych. Po lewej stronie pociski rodziny SM-3, z zaznaczeniem, w jakich okolicznościach możliwe jest 
przechwycenie przez nie pocisków balistycznych mniejszego zasięgu / Grafika: Raytheon


