
OBRONA POWIETRZNA

2
CZERWIEC

NR 6/2017

ZAAWANSOWANIE PROGRAMU WISŁA

W
 chwili obecnej o zwycięstwo w programie 

Wisła walczą ze sobą dwie konkurencyj-

ne oferty systemowe: MEADS oraz Patriot. 

W przypadku oferty amerykańskiego kon-

cernu Raytheon proponującego dostosowany do 

polskich potrzeb system Patriot oraz posiadające-

go oficjalne wsparcie amerykańskiego rządu, for-

malne postępowanie kierowane przez IU, znajduje 

się na istotnie wysokim etapie procedowania. Już 

w zeszłym roku, w trakcie wrześniowych kieleckich 

targów zbrojeniowych (MSPO), zapowiedziano wy-

słanie do amerykańskiego rządu oficjalnego zapy-

tania ofertowego (LoR, Letter of Request). Pierwszy 

LoR, jednakże został sformułowany w sposób, unie-

możliwiający Amerykanom spełnienia zapisanych 

w nim warunków. Dlatego też 31 marca 2017 roku 

wysłano drugie, poprawione zapytanie ofertowe, 

które obecnie jest procedowane przez amerykań-

ską administrację. Wielokrotnie ustami decyden-

tów podkreśla się, że polski MON planuje podpi-

sać umowę na system Wisła do końca bieżącego 

roku, a kwota kontraktu powinna opiewać na około  

30 mld PLN. 

Oferta na system Patriot, który ma spełniać 

polskie wymagania operacyjne, ma opierać się na 

dwóch podstawowych fundamentach: bogatym 

bagażu doświadczeń bojowych obecnie operacyj-

nych jednostek ogniowych Patriot oraz na prowa-

dzonych pracach modernizacyjnych, które odmie-

nią oblicze tego systemu. Raytheon chętnie przed-

stawia doświadczenie bojowe, mając świadomość 

przewagi w  tym względzie własnego rozwiązania. 

Nawet pomijając największe konflikty, w trakcie któ-

rych system Patriot miał możliwość wykazania swo-

ich zdolności, czyli obie wojny w  Zatoce Perskiej, 

wrażenie musi coraz bardziej robić najnowsza histo-

ria tego systemu. Dużym zaskoczeniem było ujaw-

nienie w obecnym roku danych z ostatnich dwóch 

lat operacji bojowych systemu Patriot prowadzo-

nych głównie na Bliskim Wschodzie. Od początku 

stycznia 2015 roku baterie Patriota zestrzeliły po-

nad 100 taktycznych pocisków balistycznych, spo-

śród których ponad 90% zostało zneutralizowanych 

przy użyciu rakiet starszego typu – GEM-T. Dodając 

do tego doświadczenie ze wszystkich poprzednich 

konfliktów oraz bardzo szerokie spektrum weryfika-

cji tego systemu związane chociażby z liczbą ponad 

1500 testów z  rzeczywistym odpaleniem pocisków 

(od początku rozwoju systemu), wyłania się obraz 

systemu, który jest sprawdzony i ma za sobą proble-

my „wieku dziecięcego”. Jednakże ciężko jest pogo-

dzić tę wizję z  przedstawionym wcześniej drugim 

fundamentem: bogatym pakietem modernizacyj-

nym, który umożliwi spełnienie polskich wymogów. 

ZARYS OFERTY RAYTHEON
Pod względem nowości, oferowany Polsce system 

ma uwzględniać trzy podstawowe usprawnienia: 

 
–  CZY TO NADAL PATRIOT?

Program Wisła, który ma szansę zakończyć się podpisaniem dotychczas 

największego w historii Polski kontraktu zbrojeniowego, jest obecnie 

również największym wyzwaniem Planu Modernizacji Technicznej 

2013–2022. Baterie systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej 

średniego zasięgu pozyskane w jego ramach, będą „najdłuższym 

ramieniem” polskich przeciwlotników. Ponadto, realizacja wymaganej 

przez nas umowy offsetowej ma uzupełnić braki technologiczne polskiego 

przemysłu obronnego i będzie decydująca dla zapewnienia obsługi 

zestawów Wisła w ciągu ich pełnego cyklu życia. 
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system dowodzenia i  kierowania walką IBCS o  ot- 

wartej architekturze, pocisk niskokosztowy SkyCep- 

tor bazujący na izraelsko-amerykańskim pocisku 

Stunner, oraz najnowszej inkarnacji radar z  trzema 

ścianowymi antenami klasy AESA. Aby umożliwić 

spełnienie polskich wymagań odnośnie harmono-

gramu dostaw Raytheon proponuje oparte o  dwa 

etapy wdrażanie systemu Patriot do Sił Zbrojnych 

RP. Pierwsze dwie baterie, spośród wszystkich oś- 

miu, miałyby zostać dostarczone Polsce już w  24 

miesiące od daty podpisania kontraktu. Byłoby to 

możliwe dzięki wcześniejszemu zmagazynowaniu  

najbardziej czasochłonnych w  produkcji elemen-

tów Patriota. Dzięki temu polski odbiorca zyskał-

by 12 miesięcy ze standardowego 36-miesięcznego 

cyklu produkcyjnego systemu Patriot. Do Polski tra-

fiłyby jednostki w  najnowszej konfiguracji Patriot 

PAC-3+ PDB-8 wyposażone w  radary sektorowe 

PESA AN/MPQ-65, pociski PAC-3MSE oraz system 

dowodzenia przygotowany pod późniejsze wpięcie 

w „system systemów” IBCS. Można spekulować, że 

proponowane rozwiązanie w zakresie dowodzenia 

czerpałoby z  doświadczenia Raytheon, zdobyte-

go w kontrakcie na modernizację jednostek ognio-

wych Korei Południowej, która życzyła sobie zasto-

sowania w  systemie Patriot otwartej architektury. 

Według deklaracji Raytheon nowy radar AESA oraz 

pociski SkyCeptor byłyby gotowe do produkcji se-

ryjnej w ciągu 48 miesięcy od podpisania kontrak- 

tu. Dlatego też pozostałe 6 baterii byłoby dostarcza- 

ne już w konfiguracji z nowym radarem, pociskami 

oraz (potencjalnie) gotowym już systemem IBCS. 

Pierwsze dwie baterie miałyby zostać ostatecznie 

doprowadzone do najnowocześniejszego standar-

du, w  ramach tego samego kontraktu. Jak widać, 

polskie wymagania są na tyle wysoko postawione, 

że aby im sprostać, system Patriot potrzebuje wy-

miany dość sporej ilości elementów, które na chwi-

lę obecną jeszcze nie istnieją w docelowej wersji. 

TRZY ŚCIANY AESA — GRUNTOWNE 
ODŚWIEŻENIE STAREGO RADARU

Obecnie wykorzystywana w  jednostkach Patriot 

na całym świecie stacja MPQ-65 jest koncepcyjnie 

starym radiolokatorem, który spełnia zimnowojen-

ne wymagania. Dzięki kolejnym modernizacjom 

pełni swoją funkcję do dzisiaj i  cechuje się popra-

wionymi osiągami oraz znacząco zwiększoną nie-

zawodnością. W  ramach najnowszej modernizacji 

RDP – Radar Digital Processor, w trakcie której wy-

mieniono większość podzespołów elektronicznych 

radaru, MPQ-65 zyskuje możliwość integrowania 

z  nowymi systemami dowodzenia np. systemem 

IBCS. Pomimo tych zmian, nie usunięto zasadni-

czych wad tego radaru. Przede wszystkim nadal 

wykorzystuje on pasywną, sektorową antenę ścia-

nową. Tymczasem w  XXI wieku standardem stają 

się radary dookólne z  aktywnymi antenami klasy 

AESA. Takie nowoczesne konstrukcje charakteryzu-

ją się zwiększoną niezawodnością, bardziej skrytą 

pracą, mniejszą podatnością na wrogie środki walki 

radioelektronicznej itd. Dlatego też Raytheon roz-

począł proces rozwoju nowego pakietu moderni-

zacyjnego dla radaru kierowania ogniem systemu 

Patriot i  proponuje wymianę starej anteny na no-

woczesną antenę aktywną (AESA). Ponadto same 

moduły nadawczo-odbiorcze nowego panelu mają 

być wyposażone w półprzewodniki oparte na tech-

nologii azotku galu (GaN). W  konsekwencji nowa 

antena ma być jeszcze bardziej wydajna energe-

tycznie, będzie charakteryzować się mniejszymi 

stratami energii, a moc wiązek wypromieniowywa-

nych przez radar wzrośnie. To tylko przykładowe za-

lety zastosowania nowego materiału półprzewod-

nikowego. W  tej sferze Raytheon zdecydowanie 

dysponuje mocnymi argumentami. Jest to jedna 

z niewielu firm z sektora zbrojeniowego, która pro-

dukuje własne półprzewodniki o wojskowych cha-

rakterystykach i oparte na azotku galu. Jest to wy-

nik 18 lat ciągłego rozwoju tej technologii w  za-

kładach Raytheon oraz inwestycji wartych miliony 

dolarów. Zmodernizowany radar Patriot dopełni 

portfolio produktów Raytheon wykorzystujących 

  Podstawowa jednostka ognia baterii 

Wisła w przypadku oferty Raytheon 

to pociski SkyCeptor oraz PAC-3MSE. 

Takie zainteresowanie wyrazić  

miała strona polska.

  Grafika prezentują układ 

anten nowej stacji klasy AESA 

wykorzystującej półprzewodniki 

z arsenkiem galu. Testy anten 

trwają od wielu miesięcy.
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pracy antena główna uruchamiana jest raz, nato-

miast panel anteny tylnej promieniuje dwukrotnie, 

tak aby odzwierciedlić pracę dwóch anten tylnych. 

Taki sekwencyjny reżim pracy nie ma jednak uza-

sadnienia w przypadku radaru trójścianowego, dla-

tego też docelowo radar ma dysponować zdolno-

ściami do kierowania wielu wiązek przez wszyst-

kie trzy anteny równocześnie. Zapewni to unikalną 

możliwość śledzenia wielu trudnych celów, w zasa-

dzie bez żadnej przerwy. 

Opisywany tandem anteny głównej i pojedyn-

czej tylnej podlega testom od końca 2016 roku i już 

osiągnął poziom ponad 1000 godzin testowych 

jego pracy. Ponadto w styczniu 2017 roku do testów 

wykorzystano myśliwce F-15 z  Gwardii Narodowej 

USA, które energicznie manewrując sprawdzały 

zdolność radaru do śledzenia trudniejszych obiek-

tów. Należy zaznaczyć, że we wrześniu 2016 roku 

polska delegacja z MON miała możliwość zapozna-

dykowanym źródłem zasilania. Odsunięcie ECS od 

radaru podyktowane jest utworzeniem strefy bez-

pieczeństwa wokół promieniującego radaru. W po-

przednich wersjach systemu Patriot nie było to pro-

blemem, jako że radar pracował wyłącznie sektoro-

wo. Podsumowując, zwiększenie mocy wejściowej 

radaru oraz zastosowanie w  antenach wydajnych 

podzespołów z GaN, ma umożliwić zbliżenie się tyl-

nym panelom do możliwości obecnie wykorzysty-

wanej anteny radaru AN/MPQ-65. Parametr, który 

w  ich przypadku będzie prawdopodobnie najbar-

dziej „poszkodowany”, to czas potrzebny na prze-

szukiwanie przestrzeni powietrznej (co wprost wy-

nika z  mniejszej powierzchni anten), który będzie 

dłuższy niż dla panelu głównego. Nowością w pro-

gramie rozwojowym zmodernizowanego radaru 

Patriot jest realizowana od pewnego czasu współ-

praca radaru z  anteną główną AESA i  z  pilotażo-

wą anteną tylną AESA. Raytheon dysponuje stano-

GaN. Przykładowo, w  chwili obecnej w  produkcji 

znajdują się radary AN/SPY-6 (AMDR), które będą 

podstawowym sensorem okrętów typu Arleigh Bur- 

ke Flight III. Ponadto trwają prace nad wymianą sta-

rych modułów nadawczo-odbiorczych wykonanych 

w  technologii arsenku galu (GaAs) radaru AN/TPY-2, 

wykorzystywanego m.in. w  systemie THAAD, na 

nowe oparte właśnie na GaNie. Docelowo, również 

radary EASR, czy zasobniki walki radioelektronicz-

nej NGJ (New Generation Jammer) staną się benefi-

cjentami tej technologii. 

Poza wymianą samego panelu głównego rada-

ru systemu Patriot na antenę AESA, Raytheon pro-

ponuje dodanie dwóch dodatkowych, mniejszych 

anten tylnych, które miałyby pokrywać obserwa-

cją tylno-boczny 240-stopniowy wycinek nieba. To 

właśnie tak skonfigurowany radar stanowi podsta-

wę oferty Raytheon dla Polski w  programie Wisła. 

Dodanie dodatkowych anten ma być możliwe dzię-

ki zastosowaniu półprzewodników z  GaN. To wła-

śnie ich energooszczędność oraz zdolność do wy-

promieniowywania większej energii w porównaniu 

do półprzewodników opartych na GaAs, ma zapew-

nić tylnym antenom odpowiednie parametry pra-

cy. Ponadto zmianie ma częściowo ulec system za-

silania radaru, który będzie dysponował większą 

mocą wejściową. Obecny radar AN/MPQ-65 zasila-

ny jest z generatora o mocy 150 kW, jednakże nieca-

ła ta moc trafia do samego radaru. W obecnej konfi-

guracji generator ten odpowiedzialny jest również 

za zasilanie kabiny kierowania walką (ECS), co skut-

kuje stratą około 30 kW energii elektrycznej. Radar 

w nowej konfiguracji AESA 360° z kolei ma pobie-

rać pełne 150 kW, jako że ECS odsunięty na większą 

odległość od radaru ma dysponować własnym, de-

wiskami testowymi dla swoich radarów w  Pelham 

w  stanie New Hampshire. Stanowiska te umożli-

wiają radarom promieniowanie w  ściśle określo-

nym kierunku i nie dają możliwości testowania do-

okólności radiolokatorów. Dlatego też tandem ra-

daru AESA wraz z  prototypową anteną „tylną”, de 

facto musi być zwrócony w  tym samym kierunku 

w  trakcie testów. Inżynierowie Raytheon obeszli 

te ograniczenie na poziomie software’owym rada-

ru. Podczas testowania, antena główna oraz antena 

tylna są uruchamianie sekwencyjnie, a obserwowa-

na przez nie sytuacja powietrzna scalana jest za po-

mocą oprogramowania w  obraz pokrywający peł-

ne 360°. Oczywiście obecnie testowana jest tylko 

jedna antena tylna, dlatego aby uzyskać syntetycz-

ny obraz dookólny, w  trakcie pojedynczego cyklu 

nia się z  tym prototypowym radarem oraz uczest-

niczyła w kolejnym teście ze śledzeniem rzeczywi-

stych obiektów w przestrzeni powietrznej.  

POCISK SKYCEPTOR  
— PODSTAWOWY ORĘŻ WISŁY? 

Innowacją ma być także zastosowanie w bateriach 

Wisły nowego pocisku niskokosztowego. Jak do-

wiedzieliśmy się w  ostatnim czasie Polska zrezy-

gnowała z pozyskiwania pocisków GEM-T dla swo-

ich baterii. Ich miejsce mają zająć „uNATOwione” 

pociski Stunner – czyli właśnie SkyCeptory. Polska 

ma uzyskać w ten sposób kilka zasadniczych korzy-

ści. SkyCeptor ma być pociskiem pięciokrotnie tań-

szym od pocisków PAC-3MSE (kosztujących około  

5 mln USD za sztukę; one również mają stanowić 

  CSkyCeptor opierać się ma o wprowadzony do użytku  

operacyjnego izraelsko-amerykański pocisk Stunner.

  Najwięcej emocji budzą tylne anteny AESA. 

Według producenta i tak będą miały  

zdolność pracy na zasięgu obecnym dla 

dzisiejszej generacji radaru Patriot.
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wyposażenie baterii Wisły), w porównaniu do GEM-T 

mniejszy SkyCeptor ma dysponować znacznie no-

wocześniejszym systemem naprowadzania, który 

nie jest stuprocentowo zależny od funkcjonowa-

nia radaru kierowania ogniem. Ponadto transfer 

technologii SkyCeptor do Polski ma być dużo szer-

szy niż w  przypadku pocisków rodziny PAC-3. We- 

dług Raytheon, co najmniej 50% wartości poci-

sków SkyCeptor miałoby powstawać w  zakładach 

polskiego przemysłu obronnego, w Polsce miałaby 

również znajdować się linia montażu końcowego 

tych rakiet. Rakiety SkyCeptor pod względem osią-

gów przestrzennych nie będą dorównywać poci-

skom GEM-T o zasięgu 160 km, lecz należy pamiętać 

o zwiększonej jednostce ognia pojedynczej wyrzut-

PROBLEMATYCZNY  
SYSTEM DOWODZENIA IBCS

Największym problemem z  jakim Polska musi się 

zmierzyć w  przypadku systemu Wisła jest kwe-

stia pozyskania systemu IBCS rozwijanego przez 

Northrop Grumman. MON wymaga, aby już pierw-

sze baterie Wisły były wyposażone w  ten otwarty 

system dowodzenia i  kierowania walką. Niestety 

program rozwoju systemu, który w  amerykańskiej 

armii ma połączyć ze sobą wszystkie elementy 

obrony powietrznej, nadal się opóźnia. Według naj-

nia i kierowania walką. Ponadto system ten ma być 

wyjątkowo otwarty, co ułatwi zintegrowanie pol-

skich radarów (np. P-18PL czy PCL/PET). W  najbar-

dziej optymistycznym scenariuszu IBCS mógłby być 

również elementem systemu obrony przeciwlotni-

czej krótkiego zasięgu – Narew. Doprowadziłoby to 

do wyjątkowej integracji Wisły i Narwi, których wza-

jemna współpraca byłaby czynnikiem multiplikują-

cym ich wartość bojową. Z drugiej strony zapóźnie-

nie w modernizacji polskiej obrony powietrznej po-

woduje, że tempo wdrażania nowych systemów jest 

dla nas jednym z kluczowych wymogów. Jednakże 

inwestowanie 30 mld PLN w  Wisłę bez tak awan-

gardowego systemu dowodzenia jak IBCS, wydaje 

się być marnowaniem jej potencjału. Raytheon jako 

potencjalny główny integrator systemu Wisła, bie-

rze na siebie zasadniczą część ciężaru związanego 

z  integracją systemu IBCS i blisko współpracuje na 

tym polu z Northrop Grumman. Jednakże w chwili 
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ni (12 vs 4 sztuki GEM-T), kombinowanym systemie 

naprowadzania opartym na nawigacji bezwładno-

ściowej z odświeżaniem pozycji celu poprzez łącze 

danych i  głowicy śledzącej w  podczerwieni oraz 

o bardzo dużych zdolnościach manewrowych tego 

lekkiego pocisku. Tak wysokie zdolności manewro-

we umożliwiają niszczenie celów bezpośrednim tra-

fieniem oraz wynikają częściowo z rodowodu izra-

elsko-amerykańskiego Stunnera – drugi człon tego 

pocisku pierwotnie projektowany był jako pocisk 

powietrze-powietrze. Wyposażony jest on w rakie-

towy silnik wieloimpulsowy, który umożliwia odzy-

skanie energii kinetycznej w  fazie dolotu do celu. 

Zasięg SkyCeptora ma być mniejszy niż GEM-T i jed-

nocześnie większy od zasięgu PAC-3MSE, z  kolei 

jego maksymalny pułap ma być większy od puła-

pu GEM-T i mniejszy od pułapu PAC-3MSE. Podobno 

w  chwili obecnej Polska ma być zainteresowana 

wersją SkyCeptor wyposażoną w  głowicę śledzą-

cą w podczerwieni. Przedstawiciele Raytheon przy-

pominają jednak, że istnieje możliwość wspólnego 

opracowania dodatkowej radiolokacyjnej głowicy 

śledzącej do tego pocisku. 

nowszych informacji, które zostały ujawnione wraz 

z  amerykańskim projektem budżetu na rok fiskal-

ny FY2018, system IBCS ma osiągnąć wstępną goto-

wość operacyjną nie wcześniej niż w trzecim kwar-

tale 2022 roku. Termin, który nas najbardziej intere-

suje to jednak podjęcie przez Amerykanów decyzji 

o osiągnięciu Milestone C przez IBCS. Sprzedaż te- 

go nowoczesnego sprzętu dla odbiorcy zagranicz-

nego będzie bowiem możliwa dopiero po dojściu 

do tego stopnia zaawansowania rozwoju. IBCS po-

winien osiągnąć Milestone C dopiero w  czwartym 

kwartale 2020 roku, przy czym Polska decydując się 

na jego pozyskanie na tym etapie, musiałaby sko-

rzystać z procedury Yockey Waiver. Jest ona o tyle 

ryzykowna, że rząd USA nie bierze odpowiedzial-

ności za funkcjonowanie sprzedawanego systemu 

uzbrojenia.  W  ten sposób znaleźliśmy się w  swe-

go rodzaju potrzasku. System IBCS pomimo swoich 

obecnych problemów, faktycznie ma być przyszło-

ścią zintegrowanej obrony przeciwlotniczej i prze-

ciwrakietowej. Zadania, które postawili przed nim 

Amerykanie, wykraczają dalece poza możliwości 

obecnie wykorzystywanych systemów dowodze-

obecnej Raytheon może zaproponować w zasadzie 

jedynie sprzedaż systemów Patriot w  wersji PAC-

3+ z  systemem dowodzenia przygotowanym pod 

przyszłą wymianę na IBCS. Rozwiązanie takie oczy-

wiście nie jest optymalne i musi się wiązać z pono-

szeniem podwójnych kosztów kupna pewnych ele-

mentów obu systemów dowodzenia. Odpowiedź 

na polski LoR na pewno będzie zawierać kilka opcji 

rozwiązania kwestii braku dostępności IBCS.

WSPÓŁPRACA PRZEMYSŁOWA
Poza wyśrubowanymi wymaganiami technicznymi, 

Polska postawiła przed programem Wisła jeszcze 

jeden ambitny warunek. Do pozyskania systemu 

Wisła ma dojść jedynie w  przypadku, jeśli będzie 

mu towarzyszył bogaty pakiet offsetowy. Ma on 

zapewnić zdolność do samodzielnego serwisowa-

nia kupionych systemów i ma być kołem zamacho-

wym rozwoju polskiego przemysłu obronnego. Dla- 

tego też zanim dojdzie do ewentualnego podpisa-

nia kontraktu, musi dojść do podpisania umowy of-

fsetowej między polskim rządem a  firmami sprze-

dającymi Polsce sprzęt. Jak powszechnie wiadomo, 

  PAC-3MSE będzie kosztownym,  

ale i najbardziej przeciwrakietowym  

elementem w pakiecie rakiet baterii Wisła.



kwestia pozyskiwania zaawansowanych, amerykań-

skich technologii jest złożonym tematem ze wzglę-

du na liczne obwarowania w tej materii. Raytheon 

zaznacza, że wstępna wersja umowy offsetowej, 

która ma zostać przekazana stronie polskiej w oko-

licy końca maja br., ma być ewenementem w  po-

równaniu do wcześniejszych transferów technolo- 

gii, które realizował Raytheon. Oczywiście zapowie-

dzi zostaną zweryfikowane, a  sama umowa offse-

towa będzie podlegała ostatecznym negocjacjom, 

które mogą zakończyć się jej parafowaniem jesz-

cze w tym roku. Amerykańskie zobowiązania będą 

dotyczyły 69 projektów offsetowych z  poniższych 

obszarów: zarządzanie projektami (8 zobowiązań); 

systemy dowodzenia oraz sensory (26 zobowiązań); 

systemy łączności (2 zobowiązania); wyrzutnie poci-

sków oraz wozy transportowo-załadowcze (7 zobo-

wiązań); pociski przechwytujące (14 zobowiązań); 

obrona przeciwlotnicza krótkiego i bardzo krótkie-

go zasięgu, wozy Rosomak oraz systemy lotnicze 

(12 zobowiązań).

Spośród obecnie znanych obszarów współpra-

cy przemysłowej, które proponuje Raytheon, moż-

na wymienić: współprodukcję pocisków SkyCeptor, 

opracowanie i  produkcję nowych wyrzutni Multi-

Elevation Launcher, współpracę przy rozwoju rada-

ru AESA 360° oraz instalację polskich anten syste-

mu IFF, produkcję i zabudowę kontenerów systemu 

dowodzenia, wyposażenie Wisły w  nowe maszty 

łączności czy wykorzystanie polskich podwozi cię-

żarowych. Ponadto według Raytheon, jego bliska 

współpraca z  przedsiębiorstwami izraelskimi mo- 

że zaowocować atrakcyjnym zestawem technolo-

gii podlegających transferowi do Polski. Wynika to 

z  faktu, że część wymaganych przez nas techno-

logii (np. radiolokacyjnej głowicy śledzącej), które 

mogłyby nie być możliwe do otrzymania od Ame- 

rykanów, mogą zostać przekazane np. z  izraelskie-

go Rafaela za pośrednictwem Raytheon. Aby uzmy-

słowić skalę zawiłości związanych z  transferem 

technologii, przytoczyć warto kwestię napędu ra-

kietowego SkyCeptora. Sam jego silnik rakietowy 

nie narusza traktatów regulujących obrót uzbroje-

niem rakietowym. Jednakże jego konstrukcja jest 

modułowa i skalowalna, dlatego też polscy inżynie-

rowie teoretycznie mogliby go powiększyć, co już 

naruszyłoby zapisy traktatów. Dlatego też w  przy-

padku przekazywania Polsce technologii silników 

rakietowych, należy się spodziewać silnika pocho-

dzącego raczej z innej rakiety niż SkyCeptor. 

ZAGROŻENIA
Program Wisła jest pierwszym w historii Polski pro-

gramem o takiej skali i złożoności. Zasadniczym za- 

grożeniem dla obecnego postępowania prowadzo-

nego przez IU jest trudność w  pogodzeniu polskiego 

wymagania obecności systemu IBCS w pierwszych 

bateriach Wisły, z  opóźnieniem w  programie roz-

woju IBCS. Ponadto nie można wykluczyć, że przy-

toczone wcześniej terminy osiągania Milestone C 

i IOC jeszcze bardziej odsuną się w czasie. Warto za-

uważyć również następujący dysonans. Raytheon 

deklaruje, że system Patriot jest dokładnie spraw-

dzonym systemem o bogatej historii użycia bojowe-

go. Z drugiej strony oferowany nam zestaw będzie 

de facto zupełnie nowym systemem zbudowanym 

z jeszcze niegotowych elementów. O ile w przypad-

ku radaru (duże doświadczenie, dojrzałość techno-

logii GaN) czy pocisku SkyCeptor (Stunner jest ope-

racyjny i  wymaga dostosowania) ryzyko związane 

z rozwojem wydaje się być niezbyt wysokie, to kwe-

stia integracji IBCS jeszcze długo będzie spędzała 

sen z powiek inżynierów. Trzecim zagrożeniem jest 

uzyskanie niesatysfakcjonującej nas oferty offseto-

wej. Może się okazać, że ograniczenia traktatowe 

uniemożliwią spełnienie naszych warunków brze-

gowych, nawet pomimo chęci obu stron do prze-

kazania odpowiedniej technologii. Należy również 

pamiętać o hasłach wyborczych prezydenta Donal- 

da Trumpa, którego gabinet zgodnie z  doktryną 

America First, może być mniej skory do przekazy- 

wania kompetencji i  technologii sojusznikom. Kolej- 

nym zagrożeniem jest skala samego programu oraz 

chęć do zaangażowania weń jak największej części 

polskiego przemysłu. Oczywistym jest, że w  przy-

padku pozyskiwania nawet 16 jednostek ogniowych 

Wisły, możliwości produkcyjne polskiego przemy-

słu mogą się okazać niewystarczające by zrealizo-

wać ten program w  pożądanym przez nas hory-

zoncie czasowym. Dlatego też PGZ i inne spółki już 

powinny intensywnie przygotowywać się do przy-

szłego wyzwania. Dobrym przykładem jest pla-

nowana zmiana lokalizacji i  rozbudowa zakładów  

PIT-Radwar, który to będzie odpowiedzialny przede 

wszystkim za produkcję polskich radiolokatorów 

dla Wisły. Warto dodać, że pomimo chęci polskie-

go resortu obrony jak i Amerykanów do jak najszyb-

szej finalizacji negocjacji, faktycznie mało prawdo-

podobne jest podpisanie kontraktu w  2017 roku. 

W  przypadku, gdyby się to udało, naprawdę moż- 

na by mówić o  swego rodzaju cudzie biurokra- 

tycznym. 

Fotografie w artykule: Raytheon, Northrop Grumman.
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  Raytheon należy do grupy nielicznych  

podmiotów o zdolnościach produkcji układów 

opartych o arsenek galu. dwie dekady prac B+R 

przekładają się już na produkcję seryjną.

  Najwięcej niepokoju budzi obecnie kwestia systemu dowodzenia IBCS, program jest  

mocno opóźniony w stosunku do oczekiwanego przez MON harmonogramu.


