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P rezentacja 22 lutego to jedno z kilku pro-
mocyjnych wydarzeń, które wiążą się z wy-
słaniem do Europy najnowszej wersji Stry-

kera, którą 2nd Cavalry Regiment otrzymał jako 
pierwszy i na razie jedyny oddział US Army. 
2nd Cavalry Regiment, inaczej 2nd Dragoons, sta-
cjonuje w Rose Barracks w Vilseck i stanowi część 
2nd Cavalry Stryker Brigade Combat Team, która 
wchodzi w skład United States Army Garrison Ba-
varia (USAG Bavaria), który swoje jednostki ma 
w Tower Barracks w Grafenwöhr i w Rose Barracks 
w Vilseck, Hohenfels i Garmisch. Meandry historii 
tworzenia SBCT (Stryker Brigade Combat Team  
– Brygadowy Zespół Bojowy na Strykerach) opi-
saliśmy w numerze WiT 3/2017, gdzie wyjaśnili-
śmy skąd takie, a nie inne uzbrojenie Strykerów,  
w tym też najnowszej wersji M1296 ICV-D. Przy-
pomnimy zatem tylko parę faktów i skupimy się 
na nowych zagadnieniach lub tych pominiętych 
w poprzednim artykule.

Szybki program
Wersja ICV-D powstała de facto dwa lata temu, 
kiedy w styczniu 2016 r. US Army wybrała zdalnie 
sterowaną wieżę Kongsberg MCT-30 (wśród roz-
patrywanych systemów miały być też zdalnie 
sterowane wieże CMI Defence CPWS 30, Oto 
Melara HITFIST OWS i PHASIR, skonstruowana 
przez inżynierów US Army). Po 15 miesiącach od 
podpisania umowy użytkownik odebrał pierw-
szy wóz. Jeszcze w ubiegłym roku, zaczynając 
we wrześniu, żołnierze 2nd Cavalry Regiment 
przeszli 6-tygodniowe szkolenie na nowym 
sprzęcie w ośrodku Aberdeen Proving Ground 
w stanie Maryland. Szkoleni chwalili możliwości 
MCT-30 podkreślając, że teraz mogą bez proble-
mów pierwszym strzałem trafić cel z dystansu 
1800 m w każdych warunkach, a maksymalny 
zasięg ognia wzrósł do 3200 m. Nie wspomina-
jąc już o szalonej różnicy w sile rażenia między 
pociskami 30 mm i 12,7 mm. W styczniu tego 

roku 2nd Cavalry Regiment rozpoczął etap tzw. 
wczesnych testów i oceny użytkownika (Early 
User Test & Evaluation). Na marzec zaplanowano 
ogłoszenie, że nowy sprzęt spełnia podstawowe 
wymogi bezpieczeństwa użytkowania i nieza-
wodności (tzw. Urgent Material Release, dotyczy 
sprzętu wojskowego nabytego w ramach wnio-
sku dot. potrzeby operacyjnej – Operational Ne-
eds Statement, ONS). Do końca roku podatko-
wego 2018 (czyli września) ma zakończyć się 
wprowadzanie do uzbrojenia 2nd Cavalry Regi-
ment nowych wozów. W ten sposób w MCT-30 
i CROWS-J będzie przezbrojony jeden SBCT. 
Ważne, że program przebiegł zgodnie z harmo-
nogramem i bez dodatkowych kosztów. Jeśli 
chodzi o M1296 ICV-D to powstanie łącznie 91 
egzemplarzy, z czego osiem prototypowych do 
testów i rozwoju konstrukcji, a 83 dla 2nd Cavalry 
Regiment (w tym dwa jako rezerwa sprzętowa, 
tzw. Operational Readiness Floats).

Choć w różnych źródłach, łącznie z rządowymi, 
publikowano na ten temat różne informacje, to 
wydaje się, że Strykery 2nd Cavalry Regiment (jak 
wszystkie tej jednostki) są wykonane w wariancie 
z płaskim dnem kadłuba (Flat Bottom Hull, FBH), 
a nie przeciwminowym (Double-V Hull, DVH), 
gdyż europejski teatr działań nie wymaga takich 
wozów w ocenie planistów US Army. Niemniej, 
ICV-D to wozy ze wzmocnionym zawieszeniem 
(tzw. 5.5 suspension upgrade) o większej nośności.

W cieniu nowego ICV-D pozostają wozy ze sta-
nowiskami CROWS-J, choć nie wiadomo dlaczego 
US Army nadaje ich powstaniu tak mało rozgłosu.

Stryker bardziej zabójczy
W następstwie napięć na linii Waszyngton–Moskwa, 
w Stanach Zjednoczonych zainicjowano doraźne 
programy modernizacyjne. Ich celem było szybkie 

Zdjęcie wykonane 17 sierpnia 2017 r. podczas pokazu M1296 ICV-D na poligonie w ośrodku Aberdeen Proving 
Ground w Maryland.

22 lutego na poligonie niedaleko 
bawarskiego Grafenwöhr odbył się pokaz 
możliwości najnowszych wozów bojowych 

2nd Cavalry Regiment US Army,  
czyli M1296 Infantry Carrier Vehicle  

Dragoon (ICV-D) – jak w US Army  
określono najnowszą wersję kołowego 
transportera Stryker – i dozbrojonych  

M1126 ze zdalnie sterowanymi  
stanowiskami uzbrojenia CROWS-J.  

Na poligonowej strzelnicy ICV-D  
użyły też swojego uzbrojenia,  

czyli 30 mm armat w zdalnie sterowanych 
wieżach MCT-30, którymi właśnie  

wyróżnia się najnowszy Stryker Dragoon. 

Adam M. Maciejewski

Przybyły Dragoony do Bawarii
Fotografie w artykule: 2nd Cavalry Regiment  
(1st Lt. Ellen Brabo/Staff Sgt. Jennifer Bunn),  

Aberdeen Test Center/Aberdeen Proving Ground, 
Orbital ATK, Kongsberg, US Army (Sean Kimmons/  

/Markus Rauchenberger), Andrzej Kiński,  
Adam M. Maciejewski.

Pierwsze wozy M1296 już w garażach Rose Barracks w bawarskim Vilseck.
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Emocje wokół zakupu Patriota przez Polskę 
bynajmniej nie wygasają, choć na obec-
nym etapie programu Wisła nie koncentru-

ją się już one na kwestii słuszności wyboru wła-
śnie tego systemu i jego – rzeczywistych bądź 
domniemanych wadach i zaletach – ale na final-
nej konfiguracji i wynikających z niej kosztów 
zakupu, terminach dostaw, a także zakresie 
współpracy z polskim przemysłem obronnym. 
Wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Obro-
ny Narodowej z ostatnich kilkunastu dni bynaj-
mniej tych wątpliwości nie wyjaśniły… Biorąc 
jednak pod uwagę, że tak MON, jak i przedstawi-
ciele głównego producenta systemu oraz jego 
kluczowych poddostawców zgodnie twierdzą, 
że już na początku lutego prawie wszystko było 
ustalone i wynegocjowane, łącznie z umowami 
offsetowymi, warto poczekać kilkanaście dni lub 
kilka tygodni i dyskutować o faktach zamiast 
spekulować. Obecne zawirowania w polsko-
-amerykańskich relacjach, wywołane przyjęciem 
przez Polskę zmiany ustawy o Instytucie Pamięci 
Narodowej, na podpisanie umowy z Polską ra-
czej nie powinny mieć wpływu, a więc marcowy 
termin wydaje się być realny. 

Patrioty coraz bliżej Szwecji
W ubiegłym roku na zakup systemu Patriot zde-
cydowała się Szwecja, w której ofertę amerykań-
ską, podobnie jak w 2015 r. w Polsce, uznano za 
bardziej korzystną od propozycji europejskiej 
grupy MBDA, oferującej system SAMP/T. W Szwe-
cji Patrioty zastąpić mają system RBS 97 HAWK, 

także amerykańskiej proweniencji. Choć syste-
matycznie modernizowane, szwedzkie Hawki 
obecnie nie tylko nie spełniają wymagań współ-
czesnego pola walki, ale i nieuchronnie zbliżają 
się do końca swej technicznej żywotności. 

7 listopada 2017 r. rząd królestwa Szwecji for-
malnie ogłosił zamiar zakupu systemu Patriot od 
rządu Stanów Zjednoczonych w ramach proce-
dury Foreign Military Sales i przekazał Ameryka-
nom zapytanie ofertowe (Letter of Request, LOR) 
w tej sprawie. Odpowiedź nadeszła 20 lutego br., 
gdy Departament Stanu Stanów Zjednoczonych 
poinformował o wydaniu zgody na potencjalną 
sprzedaż do Szwecji czterech jednostek ognio-
wych systemu obrony przeciwlotniczej Raytheon 
Patriot w wersji Configuration 3+ PDB-8. W upu-
blicznionym wniosku eksportowym, który trafił 
do autoryzacji Kongresu, wyszczególniono pakiet 
sprzętu i usług, którego łączny koszt może sięgnąć 
3,2 mld USD. Na szwedzkiej liście znalazły się: czte-
ry stacje radiolokacyjne AN/MPQ-65, cztery sta-
nowiska dowodzenia i kierowania ogniem AN/ 
/MSQ-132, dziewięć (jeden zapasowy) zespoły an-
tenowe AMG, cztery generatory elektryczne 
EPP III, dwanaście wyrzutni M903 i 300 kierowa-
nych pocisków rakietowych (100 MIM-104E GEM-T 
i 200 MIM-104F MSE). Poza tym pakiet ma objąć: 
urządzenia łączności, wyposażenie kontrolne, na-
rzędzia, części zamienne, pojazdy mechaniczne, 
w tym ciągniki, a także niezbędną dokumentację 
i wsparcie logistyczno-szkoleniowe.

Jak widać z powyższego wniosku, Szwecja  
–wzorem Rumunii – zdecydowała się na Patriota 

w standardzie z „półki”. Podobnie jak w przypad-
ku Rumunii, brak na powyższej liście elementów 
systemu dowodzenia wykraczających poza 
szczebel baterii, np. wykorzystywanych na szcze-
blu batalionu Patriotów US Army stanowisk Infor-
mation Coordination Central (ICC) i Tactical Com-
mand Station (TCS), co może wskazywać na 
zamiar zakupu w przyszłości nowych elementów 
systemu dowodzenia OP rozwijanych obecnie 
w ramach programu Integrated Air and Missile 
Battle Command System (IBCS).

Podpisanie umowy ze Szwecją powinno na-
stąpić w pierwszej połowie roku i nie będzie to 
uzależnione od wynegocjowania towarzyszące-
go transakcji pakietu offsetowego. To ma po-
zwolić na redukcję kosztów i przyspieszenie do-
staw, które miałyby się rozpocząć już w 2020 r., 
po 24 miesiącach od podpisania umowy. Niemal 
pewne jest jednak, że podmioty szwedzkiego 
przemysłu obronnego uzyskają określone korzy-
ści wynikające z wprowadzenia Patriotów do 
uzbrojenia, przede wszystkim dotyczące wspar-
cia ich eksploatacji, a potem także modernizacji. 
Może obędzie się to na drodze odrębnych poro-
zumień na szczeblu rządowym lub transakcji 
o charakterze komercyjnym. Nie można też wy-
kluczyć, że transakcja ta nie pozostanie bez 
wpływu na skalę zakupów sprzętu szwedzkiej 
konstrukcji i produkcji przez Siły Zbrojne Stanów 
Zjednoczonych.

Jest także wysoce prawdopodobne, że to do-
piero początek zakupów Patriotów przez Szwecję, 
ponieważ ocenia się, że do zastąpienia systemu 

Odpalenie pocisku PAC-2 z niemieckiej wyrzutni systemu Patriot podczas strzelań na poligonie NATO – Missile 
Firing Installation (NAMFI) na Krecie w 2016 r.  

Patrioty w Szwecji, Niemczech i Polsce
Wiele wskazuje na to, że pod koniec marca 

zostanie wreszcie podpisana umowa 
dotycząca realizacji pierwszej fazy 

programu Wisła – przeciwlotniczego 
i przeciwrakietowego systemu 

przeciwlotniczego średniego zasięgu  
–przez wielu uznawanego za 

najważniejszy program modernizacyjny 
Wojska Polskiego w ramach 

obowiązującego Planu Modernizacji 
Technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 

2013–2022. Będzie to kolejny europejski 
sukces producentów systemu Patriot  

na przestrzeni ostatnich kilkunastu 
miesięcy. W 2017 r. umowę na zakup 
amerykańskiego systemu podpisała 

Rumunia, a decyzję o jego pozyskaniu 
podjął rząd Królestwa Szwecji.

Tomasz Wachowski,  
współpraca Łukasz Pacholski

Fotografie w artykule: MO Szwecji, MO RFN. 
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Do dziś podstawowe uzbrojenie Armády 
České republiky w większości kategorii 
stanowi sprzęt pamiętający czasy Układu 

Warszawskiego, niekiedy zmodernizowany. Kilka 
lat temu podjęto jednak starania o jego zastąpie-
nie uzbrojeniem nowej generacji w znacznie po-
ważniejszym niż dotąd zakresie. Świadczą o tym, 
niemal równoległe, programy zakupu nowych 
czołgów podstawowych, bojowych wozów pie-
choty czy samobieżnych systemów artyleryjskich.

Czołgi podstawowe
Republika Czeska, w ramach podziału uzbrojenia 
i sprzętu między dwa nowo powstałe po rozpa-
dzie Czechosłowacji państwa, odziedziczyła licz-
ną flotę czołgów T-54/55 i T-72 (543 T-72 i 414 
T-54/T-55 różnych wersji), w większości wyprodu-
kowanych lokalnie na sowieckiej licencji. Więk-
szość z nich – najpierw T-54/55, potem T-72 – wy-
przedano odbiorcom z całego świata lub trafiła do 
hutniczych pieców. Szybko zapadła decyzja o po-
zostawieniu w służbie jedynie najnowszych wo-
zów T-72M1 i ich modernizacji. Taki projekt rozpo-
częto jeszcze w czasach istnienia Czeskiej 
i Słowackiej Republiki Federacyjnej, bazując na 
wymaganiach opracowanych przez Vojenský 
technický ústav pozemního vojska (Instytut Na-

ukowo-Badawczy Wojsk Lądowych) w Vyškovie, 
które wskazywały na pierwszeństwo w poprawie 
siły ognia, w dalszej kolejności na konieczność 
wzmocnienia pancerza, a na końcu własności 
trakcyjnych. Założenia doprecyzowano do 1993 r., 
a program otrzymał kryptonim Moderna. Wów-
czas prace badawczo-rozwojowe w jego ramach 
prowadziły wspólnie podmioty czeskie i słowac-
kie: ZTS Martin, VOP 025 z Nowego Jiczyna 
i VOP 027 z Trenczyna. Jednak także w tym progra-
mie doszło do podziału, a czołg T-72M2 Moderna 
powstał ostatecznie na Słowacji i pozostał proto-
typem. W Czechach kontynuowano samodziel-
nie prace nad T-72M2, a w 1994 r. zaprezentowa-
no, powstałe w jego ramach, dwa pojazdy 
studyjne, jeden z pancerzem reaktywnym Dyna-72 
(T-72M1D), a drugi z systemem kierowania ogniem 
Sagem SAVAN-15T (z panoramicznym przyrządem 
dowódcy VS580 firmy SFIM). W tymże roku zapadła 
decyzja o modernizacji 353 czołgów, a więc wszyst-
kich T-72M1 pozostających w dyspozycji, a projekt 
otrzymał kryptonim Vetra. Po kilku latach jego reali-
zacji oraz zbudowaniu kilku pojazdów koncep-
cyjnych i dwóch prototypów (P1 – T-72M3 z sil-
nikiem W-46TC, zmodernizowanym przez firmę 
Škoda, z dwoma turbosprężarkami i P2 – T-72M4 
z silnikiem Perkins Condor CV 12 TCA) w 1997 r. 

Czesi w 2003 r. wprowadzili do służby głęboko zmodernizowany czołg T-72M1 – T-72M4 CZ. Ich następca miałby pojawić się w linii po 2025 r.

Czechy modernizują sprzęt 
pancerny i artylerię

Czechosłowacja w czasach  
Układu Warszawskiego była ważnym 

producentem i eksporterem uzbrojenia,  
a Československá lidová armáda  

liczącą się siłą w Układzie Warszawskim.  
Po podziale na dwa niezależne państwa 

Bratysława i Praga w znacznej mierze 
roztrwoniły ten potencjał, z jednej strony 

redukując liczebność wojska, stany  
sprzętu i budżety obronne, z drugiej  

nie lokując we własnym przemyśle 
obronnym poważniejszych zamówień.

Bartłomiej Kucharski,  
współpraca Andrzej Kiński

Fotografie w artykule: AČR, kpt. Ladislav Kabát/7. BZ, 
Ejército de Tierra, MO Turcji, US Army, Internet.
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W e wrześniowym numerze Wojska 
i Techniki (WiT 9/2017) opisane zostały 
najnowsze wówczas 60 mm moździe-

rze konstrukcji ZM Tarnów S.A. oraz ich znaczenie 
i zalety na współczesnym polu walki. Jednak już 
wówczas w Tarnowie trwały prace nad zupełnie 
nowym moździerzem, konstruowanym na pod-
stawie wymagań i potrzeb Wojsk Obrony Teryto-
rialnej. Chodzi o LMP-2017, czyli Lekki Moździerz 
Piechoty wz. 2017. Pierwszy funkcjonalny prototyp 
– demonstrator technologii – zaprezentowano 
w działaniu na zamkniętym pokazie jeszcze w paź-
dzierniku. Jednak obecny LMP-2017 różni się dość 
znacznie od tamtego modelu. Wstępnie trzeba 
zaznaczyć, że oczekiwania WOT dotyczyły moź-
dzierza kategorii komando, bez podpory, a zatem 

głównie do prowadzenia ognia półpośredniego, 
możliwie lekkiego, ergonomicznego i poręczne-
go, prostego w obsłudze oraz skutecznego nawet 
przy użyciu przez jednego żołnierza.

Anatomia LMP-2017
Wymagania taktyczno-techniczne do LMP-2017 
i jego amunicji powstały w oparciu o NATO-wską 
normę STANAG 4425.2 („A procedure to determi-
ne the degree of interchangeability of NATO in-
direct fire ammunition”), stąd kaliber 60,7 mm 
i lufa o długości 650 mm. Choć podczas prac nad 
LMP-2017 nie było jeszcze decyzji odnośnie doce-
lowego kalibru, to dziś już wiemy, że Wojsko Pol-
skie (w tym WOT) skłania się do wyboru właśnie 
kalibru 60,7 mm.

Ważnym zagadnieniem, decydującym o kom-
promisie między trwałością moździerza a jego 
masą, był dobór materiałów do jego konstrukcji. 
Obecnie LMP-2017 jest wykonany z następują-
cych materiałów: płyta oporowa z duralumi-
nium; korpus zamka z tytanu, z częściami z dura-
luminium lub stali w celu uzyskania większej 
wytrzymałości na siły powstające przy strzela-
niu; celownik z duraluminium; korpus i łoże dol-
ne z polimeru; lufa ze stali. Dzięki temu LMP-2017 
ma masę 6,6 kg. Dla porównania zbudowano też 
dwa inne prototypy. Jeden miał stalowy korpus 
zamka, duraluminiową płytę oporową i taki też 
korpus moździerza oraz stalową lufę. Masa cało-
ści wyniosła 7,8 kg. Trzeci wariant miał duralumi-
niowe korpus z płytą oporową; stalowe lufę 

LMP-2017 w całej okazałości – dobrze widać spód płyty oporowej i górną rękojeść.

Pierwszy funkcjonalny model LMP-2017, który był gotowy już w październiku ub.r., razem z finalną wersją nowego moź-
dzierza na pierwszym planie.

LMP-2017 – pierwszy z tarnowskich lekkich 
moździerzy piechoty

Okres po zakończeniu MSPO 2017  
był czasem dopracowywania,  

testów i niepublicznej premiery  
najnowszego 60 mm moździerza 

skonstruowanego w Zakładach 
Mechanicznych Tarnów S.A. Ta nowa broń, 

powstała pod kątem wymagań  
Wojsk Obrony Terytorialnej, jest dobrym 

przykładem na trafność tezy,  
że moździerz to lekka artyleria,  

która zadaje ciężkie straty. 

Adam M. Maciejewski

Fotografie w artykule: ZM Tarnów S.A.,  
ZM DEZAMET S.A.

...w oparciu o sytuacje, które napotkaliśmy 
podczas globalnej wojny z terroryzmem, 
zawsze wykorzystujemy 60 mm moździerz 
jako zabezpieczenie naszego konwoju. 
Moździerz ma dla nas takie samo znaczenie, 
jak karabin maszynowy czy granatnik, lecz 
tylko on tworzy wyjątkowy efekt psycholo-
giczny, który nie ma sobie równych. Podczas 
wszystkich zasadzek, które napotkaliśmy 
w ciągu ostatnich kilku lat, 60 mm moździerz 
był dla nas decydującym czynnikiem dla 
uzyskania przewagi ognia. Jest niezbędny  
do ostrzału miejsc, których nie można pokryć 
ogniem ciężkich karabinów maszynowych 
czy automatycznych granatników. – z do-
świadczeń 75th Ranger Regiment w wojnie 
afgańskiej i irackiej.

Znaczenie moździerzy 60 mm
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Na początek niniejszej analizy warto za-
znaczyć, że w Stanach Zjednoczonych, 
w przeciwieństwie do np. Polski czy więk-

szości państw świata, rok podatkowy (budżetowy) 
nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym i stąd 
mowa o budżecie na rok 2019, chociaż jeszcze nie-
dawno świętowaliśmy początek 2018. Rok podat-
kowy amerykańskiego rządu federalnego trwa od 
1 października poprzedniego roku kalendarzowe-
go do 30 września roku bieżącego, a co za tym 
idzie, obecnie (marzec 2018 r.) rząd Stanów Zjed-
noczonych jest w połowie swojego roku podatko-
wego 2018. Ustaliwszy tę kwestię możemy przejść 
do sedna sprawy, tj. amerykańskich wydatków na 
obronność w nadchodzącym roku.

Na łączną kwotę 686 mld USD składają się dwie 
składowe. Pierwsza, tzw. bazowy budżet Depar-
tamentu Obrony, wyniesie 597,1 mld USD i o ile 
zostanie przyjęty przez Kongres, będzie nominal-
nie największym budżetem bazowym tego re-
sortu w amerykańskiej historii. Drugi komponent 
– wydatki na wojskowe operacje zagraniczne 
(ang. Overseas Contingency Operations, OCO) – 
ustalony został na poziomie 88,9 mld USD, co jest 
kwotą znaczącą w porównaniu z tego typu wy-
datkami z 2018 r. (71,7 mld USD), która jednak 
blednie w perspektywie „wojennego” roku 
2008 r., kiedy to na OCO przeznaczono aż 
186,9 mld USD. Co warte wspomnienia, biorąc 
pod uwagę pozostałe wydatki związane z bez-
pieczeństwem narodowym, łączna zapropono-
wana w ustawie budżetowej suma na ten cel wy-
nosi oszałamiające 886 mld USD i są to najwyższe 

wydatki w tym obszarze w dziejach Stanów Zjed-
noczonych. Na ten wynik składają się, oprócz 
wspominanych 686 mld USD, także pewne ele-
menty budżetów departamentów: Spraw Wete-
ranów, Stanu, Bezpieczeństwa Krajowego, Spra-
wiedliwości i Narodowej Agencji Bezpieczeństwa 
Nuklearnego.

Co ważne, prezydencka administracja ma jed-
noznaczne wsparcie Kongresu w kontekście 
wzrostu wydatków na obronność. Na początku 
lutego doszło do ponadpartyjnego porozumie-
nia, w ramach którego zdecydowano o czaso-
wym (dla lat podatkowych 2018 i 2019) zawiesze-
niu mechanizmu sekwestracji dla niektórych 
elementów budżetu, w tym dla wydatków na 
obronę. Umowa na łączną kwotę ponad 1,4 bln 
USD (700 mld USD na rok 2018 i 716 mld USD na 
2019) oznacza podniesienie limitu wydatków na 
ten cel o 165 mld USD w stosunku do dotychcza-
sowych ograniczeń wynikających z Ustawy 
o Kontroli Budżetu z 2011 r. i późniejszych porozu-
mień. Lutowa umowa odblokowała administrację 
Trumpa w podniesieniu nakładów na obronę bez 
ryzyka uruchomienia mechanizmu sekwestracji, 
jak miało to miejsce w 2013 r. co doprowadziło  
do poważnych negatywnych konsekwencji dla sił 
zbrojnych oraz firm sektora zbrojeniowego.

Powody wzrostu amerykańskich 
wydatków wojskowych
Jak wynika zarówno ze słów Donalda Trumpa 
podczas konferencji prasowej 12 lutego na temat 
budżetu, jak i informacji Departamentu Obrony, 

Przewidywany budżet Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych w roku podatkowym 2019 wynosi 686 mld USD, czyli o 13% więcej w stosunku do budżetu 2017 r. (ostatniego, 
przegłosowanego przez Kongres). Na zdjęciu Pentagon – siedziba Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych.

Najpotężniejsze siły zbrojne w dziejach? 
Analiza budżetu obronnego Stanów Zjednoczonych na rok podatkowy 2019

12 lutego prezydent Stanów 
Zjednoczonych Donald Trump skierował 

do Kongresu propozycję ustawy 
budżetowej na rok podatkowy 2019,  

w której na obronę narodową przewiduje 
się wydatki rzędu 716 mld USD. 
Departament Obrony ma mieć  

z tego do dyspozycji aż 686 mld USD,  
co stanowi wzrost o 80 mld USD (13%)  
w stosunku do roku 2017. Jest to drugi 

nominalnie największy budżet obronny  
w historii Stanów Zjednoczonych  

– po szczytowym roku podatkowym 2011, 
kiedy to Pentagon miał do dyspozycji  
aż 708 mld USD. Podczas konferencji 

prasowej Trump wskazał, że Stany 
Zjednoczone będą dysponowały 

„wojskiem, jakiego nie miały nigdy 
wcześniej”, a wzrost wydatków  

na nowe uzbrojenie i modernizację 
techniczną wynika z zagrożenia  

ze strony Rosji i Chin.

Kamil Ł. Mazurek

Fotografie w artykule: White House,  
US DoD, USAF, USN.
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Rumunia to drugi po Polsce kraj Europy 
Środkowo-Wschodniej i siódmy w Unii  
Europejskiej pod względem liczby ludności 

(19,25 mln w 2017 r.), produktu krajowego brutto 
(186,7 mld USD w 2016 r. wg WB) i wielkości teryto-
rium (238 391 km²). W czasach Nicolae Ceaușescu, 
ale i po obaleniu jego reżimu, Rumunia borykała się 
jednak z problemami ekonomicznymi, a jej siły zbroj-
ne, choć relatywnie liczne, były przestarzałe tech-
nicznie, nawet w porównaniu z niektórymi sąsiada-
mi. Działo się tak mimo niewątpliwych sukcesów 
rumuńskiego przemysłu zbrojeniowego w latach 
70. i 80., jak m.in.: opracowanie i wdrożenie do pro-
dukcji we współpracy z Jugosławią samolotu wspar-
cia pola walki IAR 93 Vultur, odrzutowców szkolno-
-bojowych IAR 99 Șoim, pojazdów opancerzonych 
i wozów bojowych (w tym górskiego bwp MLVM 
czy lekkiego transportera kołowego TABC-79),  

systemów artyleryjskich (100 mm armata ppanc. 
A407/M1977, 152 mm armatohaubica A425/M1985 
– obie ciągnione) czy lokalnych modyfikacji licen-
cyjnych sowieckich czołgów (TR-580, TR-85) i gą-
sienicowych (MLI-84) oraz kołowych pojazdów 
opancerzonych (TAB-71/-77/B33), a nawet dużych 
okrętów wojennych (niszczyciel Mărășești, fregaty 
typu Tetal-I/II).

Co ciekawe, jeszcze w czasach Układu Warszaw-
skiego, Rumunia cieszyła się dużą samodzielnością 
w zakresie współpracy techniczno-wojskowej 
z państwami zachodnimi, dzięki czemu udało się 
jeszcze pod koniec lat 60. nawiązać kontakty z fran-
cuskim przemysłem lotniczym, co zaowocowało 
produkcją licencyjną w zakładach IAR (Industria Ae-
ronautică Română) w Brașovie śmigłowców SA 316 
Alouette (IAR 316, produkcja 1971–1987, 250 sztuk) 
i SA 330 Puma (IAR 330, początek produkcji 1975 r., 

Siły Zbrojne Rumunii, choć na przestrzeni dwóch ostatnich dekad zrealizowały wiele projektów mających na celu zbliżenie do standardów technicznych krajów NATO, to kluczowe 
przedsięwzięcia modernizacyjne przeprowadziły lub zainicjowały dopiero na przestrzeni ostatnich pięciu lat. Na zdjęciu zmodernizowane bojowe wozy piechoty MLI-84M.

Rumuńskie MiG-i-21 LanceR – efekt przedłożenia niskich kosztów eksploatacji nad efektywność bojową. Alternatywą, którą 
ostatecznie odrzucono, była głęboka modernizacja znacznie nowocześniejszych myśliwców MiG-29. Rumunia poszła w ubie-
głych dekadach na wiele podobnych kompromisów.

Rumunia – odpowiedzialny sojusznik

Ostatnie ćwierćwiecze skłaniało  
do myślenia o Europie  

Środkowo-Wschodniej jako  
o grupie państw słabych militarnie  

i gospodarczo, z wyjątkiem Polski pod 
względem potencjału sił zbrojnych i Czech 

ekonomicznie. Wynika to z niewielkiego 
produktu krajowego brutto, a przy okazji 

odkładnia kwestii obronnych z racji 
pilniejszych wydatków i braku zagrożenia  

ze strony Rosji. Zmiany geopolityczne 
ostatnich lat, w tym polityka Rosji,  

której kulminacją była aneksja Krymu, 
spowodowały, że państwa regionu 

przewartościowały kwestie militarne. 
Przykładem jest Rumunia, która wyrasta  

na drugie – po Polsce – spośród nowych 
członków NATO państwo, stawiające  
głównie na modernizację techniczną  

sił zbrojnych.

Maciej Szopa

Fotografie, jeśli nie podpisano inaczej: 
Forsvarsministeriets Materiel-og Indkøbsstyrelse, 

United States Army, US Army/USASOC,  
Forţele Aeriene Române, United States Air Force, 

General Dynamics European Land Systems,  
United States Navy, Rafael, Wyoming National Guard, 

RMVS, Damen.
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N iestety, jak na razie nie widać też szans, 
aby sytuacja ta miała ulec zmianie, co wy-
wołuje negatywne efekty, nie tylko w po-

staci zapaści technicznej w tej sferze wyposażenia 
Sił Zbrojnych RP, ale również wzrostu zróżnicowa-
nia floty w wyniku kolejnych „interwencyjnych” 
zakupów. Trzeba pamiętać, że dwa z wymienio-
nych programów – Mustang i Pegaz – dotyczą 
istotnych z punktu widzenia sprawności i możli-
wości działania wojska, tak w warunkach pokojo-
wych, jak i podczas trwania konfliktu, pojazdów.

Samochody ciężarowo-osobowe wysokiej mo-
bilności o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) 
do 3500 kg to podstawowe pojazdy w wojsku, 
wykorzystywane do wielu zadań: od typowo 
transportowych (ludzi i sprzętu), łącznikowych czy 
pomocniczych, po specjalistyczne (wozy łączno-
ści i dowodzenia), a niekiedy stricte bojowych. O ich 
znaczeniu może też świadczyć liczba planowa-
nych do zakupienia w postępowaniu IU/120/X-119/ 
/ZO/POOiB/DOS/Z/2017 nowych pojazdów, która 
wraz z opcją wynosi 3700 (szerzej w WiT 8/2017). 

Z kolei Pegazy, ze względu na zmieniające się 
warunki działań bojowych i zasady ich prowadze-
nia, stanowią alternatywę lżejszych Mustangów 
w wielu specyficznych zadaniach, wymagających 
lepszego zabezpieczenia załogi przed zagrożenia-
mi i zapasu nośności oraz miejsca do montażu 
specjalistycznego wyposażenia. O ile Mustangi to 
pojazdy użytkowane głównie na tyłach, to Pegazy 
docierają na linię frontu, stąd obie kategorie wo-
zów niejako uzupełniają się.

Oczywiście nikt nie twierdzi, że oba te progra-
my mają większe znaczenie niż Wisła czy Homar, 
jednak obsługa tych, tak istotnych z punktu wi-
dzenia modernizacji SZ RP systemów, musi czymś 
dojechać na stanowiska, podobnie jak dowódca 
dywizjonu artylerii rakietowej potrzebuje odpo-
wiedniego środka lokomocji, a podlegli mu do-
wódcy baterii pojazdów dowodzenia.

Mustang w (nie)kontrolowanym 
poślizgu
Niestety, obecnie można stwierdzić, że planowane 
w postępowaniu na Mustangi terminy dostaw (lata 
2019–2022) będą trudne do dotrzymania, jeśli umo-
wa nie zostanie podpisana w pierwszej połowie 

roku. Żaden producent nie ma bowiem gotowych, 
stojących na placu samochodów, spełniających wy-
magania, choćby zawarte w ogólnodostępnym 
skrótowym opisie zamówienia. Istnieją co najwyżej 
jeżdżące prototypy, jak np. pojazdy Dino Conceptu 
(WiT 9/2017). Nadal jednak ostateczne wymagania 
taktyczno–techniczne pozostają nieznane.

Przypomnijmy, że w terminie, który upłynął 
12 września 2017 r., do IU wpłynęło 12 wniosków 
o udział w postępowaniu (WiT 10/2017), złożo-
nych przez potencjalnych dostawców.

Do tej pory, a więc końca lutego 2018 r., IU już 
dwukrotnie analizował złożone wnioski (w sumie 
11, gdyż DZT Fabryka Samochodów w Lublinie Sp. 
z o.o. „odpadła” na początku procesu). Dwukrotnie 
też efekty analizy i wynikające z nich decyzje 
o wykluczeniu z postępowania poszczególnych 
wykonawców zaskarżane były do Prezesa Krajo-
wej Izby Odwoławczej.

Przyczyn takiego stanu rzeczy jest kilka i są one 
głównie związane z wymogami ustawy Prawo 
o zamówieniach publicznych (Pzp) z 29 stycznia 
2004 r., a dotyczącymi m.in. kryteriów oceny sytu-
acji podmiotowej, w tym wymogu złożenia wraz 
z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postę-
powaniu informacji z Krajowego Rejestru Karnego 
wystawionej nie wcześniej niż sześć miesięcy 
przed upływem terminu składania wniosków. 

Jest to „standardowy” wymóg przy wszystkich 
postępowaniach przetargowych, prowadzonych 
zgodnie z Pzp, a jednak i tym razem kilku wyko-
nawców zostało z tego powodu wykluczonych 
z dalszego postępowania, zarówno w listopadzie 
2017 r., jak i w lutym br.

Drugim powodem wykluczeń są kryteria doty-
czące kwalifikacji technicznych i/lub zawodowych 

Wozy dowodzenia, jak widoczny na zdjęciu ZWD-3 (na pierwszym planie), powinny być, co wynika również z doświadczeń PKW Irak, budowane na bazie opancerzonych pojazdów, 
zapewniających ochronę co najmniej na 2 poziomie wg STANAG 4569, a więc o DMC powyżej 5 ton.

Pojazdowe programy na ostrym zakręcie

W latach 2012–2014 rozpoczęto 
w Inspektoracie Uzbrojenia MON prace 

nad czterema programami dotyczącymi 
pojazdów taktycznych różnych kategorii 

o dopuszczalnej masie całkowitej do 
10 000 kg. Kryptonimy Mustang, Pegaz 

czy Żmija (pojazdy dla wojsk 
aeromobilnych nie mają swojego 

kryptonimu) stały się w ciągu następnych 
lat synonimami ciągnących się latami 

dialogów technicznych, prac 
analitycznych, zmian planów dotyczących 

liczby i terminów dostaw czy w końcu 
przewlekłości postępowań, które poza 

jednym wyjątkiem – Żmii (WiT 9/2017) – 
do tej pory nie znalazły swojego finału 

w postaci podpisanej umowy.

Mateusz J. Multarzyński

Fotografie w artykule: Bundeswehr,  
Jankel Armouring Ltd., US DoD,  

Mateusz J. Multarzyński, Internet.
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Spółka Concept od wielu lat realizuje dosta-
wy różnego typu pojazdów dla Wojska Pol-
skiego. Pierwszą umowę, dotyczącą zaku-

pu Toyot Hilux dla JW GROM, spółka zawarła 
wspólnie z firmą IMS-Griffin Sp. z o.o. (obecnie 
Griffin Group S.A. Defence Sp. k.) w 2006 r. 

Wśród użytkowników pojazdów specjalnych 
Conceptu poza wojskiem są również: Policja, 
ochotnicza i zawodowa Straż Pożarna, Służba 
Więzienna, czy grupy Górskiego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego.

Obecnie Concept Sp. z o.o. zajmuje się produkcją 
pojazdów specjalnych, nadwozi, komponentów do 

pojazdów i łodzi aluminiowych. Firma prowadzi 
również sprzedaż i serwis pojazdów rekreacyjnych/ 
/sportowych ATV (All-Terrain Vehicle) i użytkowych 
UTV (Utility Terrain Vehicle) oraz motocykli. Spółka 
dysponuje również własnym biurem projektowym 
i zapleczem produkcyjnym. Od 2016 r. firma Con-
cept Sp. z o.o. ma także status VanPartner Merce-
des-Benz nadany przez Daimler AG, co jest po-
twierdzeniem zarówno wysokich kwalifikacji 
zatrudnionego w spółce personelu, jak i systemu 
zarządzania i kontroli jakości.

Wirus nie tylko dla zwiadu
Droga do opisanego we wstępie kontraktu była 
długa i wymagała od średniej wielkości firmy, jaką 
jest Concept, wielu nakładów i sporego wysiłku. 
Trud ten jednak opłacił się, a jego efektem jest  
Wirus 4. generacji, będący dopracowaną i gotową 
do produkcji konstrukcją, której dostawy do woj-
ska rozpoczną się w 2020 r.

Przypomnijmy, że początek programowi Żmi-
ja dało opublikowane, w drugiej połowie maja 
2012 r., przez IU MON ogłoszenie o analizie ryn-
ku dotyczącej „Lekkiego Pojazdu Uderzeniowe-
go (LSV)” dla Wojsk Lądowych. 

W tym samym roku na MSPO Concept zaprezen-
tował pierwszy prototyp Lekkiego Pojazdu Uderze-
niowego (LPU-1), czyli późniejszego Wirusa. Od  
początku prac nad tym pojazdem firma współpra-
cowała m.in. z operatorami jednostek specjalnych 
oraz weteranami z doświadczeniem bojowym.

W Wirusie (4. generacja) wykorzystano wiele roz-
wiązań będących opracowaniami biura konstrukcyj-
nego Conceptu, w tym:
-  rurową klatkę bezpieczeństwa (rury ze stali chro-

mowo-molibdenowej);

-  tylne, regulowane zawieszenie z wleczonymi waha-
czami, drążkiem Panharda, sprężynami śrubowymi, 
amortyzatorami teleskopowymi i stabilizatorem;

-  nadwozie, w tym podłoga i zabudowa tylnej 
części, wykonane z kompozytów węglowych. 
Co istotne w naszych warunkach klimatycznych, 
nadwozie jest ogrzewane.

Zastosowany w 4. generacji Wirusa silnik wysoko-
prężny, turbodoładowany o poj. 2,4 l osiąga moc 
132,5 kW/180 KM i maks. moment obrotowy 430 Nm. 
Może być zasilany olejem napędowym, jak i pali-
wem do turbinowych silników lotniczych. Jednostka 
napędowa połączona jest z 6-biegową manualną 
przekładnią oraz skrzynią rozdzielczo-redukcyjną 
z blokadą międzyosiowego mechanizmu różnico-
wego, realizująca jeden z czterech trybów pracy: 
4×2, 4×4, 4×4 zblokowany i 4×4 ze zredukowanym 
przełożeniem. Osiągi Wirusa, zgodnie z wymogami 
wynoszą: 140 km/h na utwardzonej drodze i 100 
km/h na gruntowej.

Masa własna Wirusa, w obecnej konfiguracji, 
wynosi (bez uzbrojenia) 1700 kg, ładowność 
900 kg, a DMC 2600 kg.

Wirus przystosowany jest do transportu: kolejo-
wego, morskiego, drogowego i lotniczego (w tym 
na zawiesiu pod śmigłowcem), może być również 
desantowany metodą spadochronową.

Konstrukcja pojazdu może stanowić bazę dla 
rodziny lekkich wozów, które ze względu na wy-
soką mobilność taktyczną, w tym dzięki transpor-
towi lotniczemu, przeżywają w siłach zbrojnych 
świata swoisty renesans, nie tylko zresztą w siłach 
specjalnych.

W oparciu o Wirusa powstaje również prototyp 
pojazdu wysokiej mobilności dla Wojsk Aeromobil-
nych, których zakup (55 szt.), wraz z przyczepami 

Dino (na drugim planie) i Wirus to ciekawe konstrukcje o sporym potencjale, wpisujące się w potrzeby wielu armii, nie tylko zresztą europejskich. 

Concept – nie tylko rampy i Żmija

W trakcie ubiegłorocznego  
XXV Międzynarodowego Salonu 

Przemysłu Obronnego Inspektorat 
Uzbrojenia MON podpisał umowę na 

dostawę 118 pojazdów dalekiego 
rozpoznania Żmija, oferowanych 

wspólnie przez Polski Holding  
Obronny Sp. z o.o. i Concept Sp. z o.o. 

Zwycięska konstrukcja, czyli 4. generacja 
Wirusa, została również nagrodzona 

Defenderem. Jest to – jak na razie  
– największy kontrakt realizowany przez 

spółkę z Bielska-Białej, która powstała  
w 2001 r. i w ciągu ostatnich lat stała się 

jednym ze znaczących producentów 
pojazdów specjalnych w Polsce.

Mateusz J. Multarzyński

Fotografie w artykule: Concept Sp. z o.o.,  
Mateusz J. Multarzyński.
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M ISTA Sp. z o.o. początkowo zajmowała 
się serwisem sprzętu i maszyn budow-
lanych, masowo niegdyś eksportowa-

nych przez Hutę Stalowa Wola na rynek ZSRS. 
Szybko jednak przeszła w rozwoju form swojej 
działalności do fazy bardziej skomplikowanych 
usług (remonty kapitalne urządzeń i obrabiarek 
skrawających), a następnie w fazę produkcyjną. 
We współpracy z zagranicznymi firmami spółka 
wytwarzała m.in. kruszarki oraz ładowarki i spy-
charki kilku klas. W ramach bliskich powiązań ko-
operacyjnych z renomowanymi producentami 
międzynarodowymi spółka swój potencjał tech-
niczny i kadrowy zaangażowała m.in. w produk-
cję konstrukcji spawanych i obróbki mechanicz-
nej urządzeń oraz ich części dla przemysłu 
stoczniowego (wysięgniki, wciągarki, kolumny), 
a także górniczo-wydobywczego, w tym wypo-
sażenie morskich platform wiertniczych. W sto-
sunku do każdej z tych grup wyrobów obowią-
zują od zawsze najwyższe wymagania 
jakościowe, związane z warunkami, w jakich 
urządzenia te pracują: wytrzymałość zmęczenio-
wa w warunkach pracy w podwyższonych tem-
peraturach, odporność na korozję, oddziaływa-
nie soli morskiej itp. Konieczność spełniania tych 
wymagań obligowała w pierwszej kolejności do 
opanowania technologii wytwórczych „z naj-
wyższej półki” – od tłoczenia i obróbki mecha-
nicznej, przez spawanie materiałów o nietypo-

wym składzie chemicznym i właściwościach, po 
rygorystyczne procedury kontroli jakości. Konse-
kwencją musiała być rozbudowa potencjału 
o kadrę inżynierską o odpowiednio wysokich 
kwalifikacjach, jak i opanowanie wielu technolo-
gii oraz kompetencji technicznych.

Jednym z efektów tego kierunku rozwoju 
spółki stało się skumulowanie w niej tak dużego 
potencjału technicznej kreatywności, aby możli-
we było podjęcie samodzielnej działalności ba-
dawczo-rozwojowej, skierowanej na opracowa-
nie własnych rozwiązań w takiej grupie maszyn 
roboczych, która nie prowadziłaby do „zderzenia 
konkurencyjnego” z HSW S.A. Ta specjalizowała 
się wówczas w produkcji: ładowarek kołowych 
i gąsienicowych, ciągników i spycharek gąsieni-
cowych oraz układaczy rur. W takich uwarunko-
waniach MISTA stała się ośrodkiem projektowa-
nia i produkcji równiarek drogowych kilku klas. 

Maszyny tego typu są wykorzystywane 
głównie przy budowie dróg, ale również przy 
utrzymaniu lotnisk, dróg nieutwardzonych, 
a także w pracach leśnych oraz przy przygoto-
wywaniu terenów pod duże inwestycje kuba-
turowe. MISTA ma w swej obecnej ofercie sie-
dem modeli równiarek, różniących się 
zasadniczo nie tylko charakterystykami tech-
nicznymi (głównie – mocą jednostek napędo-
wych, rzutujących na wydajność pracy), ale 
przede wszystkim konstrukcją. Poza maszyna-

mi o tradycyjnych napędach, powstała rodzina 
maszyn o napędach hydrostatycznych o mocy 
95,7÷121,4 kW/130÷165 KM, uznawanych dziś 
w świecie za ekstraklasę. Przemawiają za tym 
zarówno nowoczesność rozwiązań i wydajność 
robocza, jak i komfort, elastyczność oraz eko-
nomika użytkowania (np. zużycie paliwa jest 
o 30% niższe niż w maszynach tradycyjnych). 
Pozwalają one na znacznie wyższą efektyw-
ność pracy, niemal nieograniczony zakres 
prędkości roboczych aż do 40 km/h oraz zau-
tomatyzowanie elektronicznego monitorowa-
nia i zarządzania wszystkimi procesami robo-
czymi. Zaawansowane systemy, sterujące pracą 
poszczególnych układów roboczych maszyny, 
uwzględniają nie tylko ukształtowanie terenu, 
ale też np. rodzaj gruntu i jego właściwości, za-
dane docelowe parametry, jakim ma odpowia-
dać wyrównywany grunt itp. Czyni to równiarki 
tej klasy niezastąpionymi m.in. w pracach zwią-
zanych z budową, przebudową i utrzymaniem 
lotnisk, także wojskowych. W tej sytuacji nie 
dziwi fakt, że odbiorcami równiarek spółki zo-
stały zarówno podmioty cywilne, jak i wojsko-
we instytucje z wielu krajów. 

Jedynym kontynentem, na którym nazwa MISTA 
jeszcze nie jest znana, jest Australia (i oczywiście  
Antarktyda). Ale i w sprawie wejścia na australij-
ski rynek, funkcjonujący dosłownie pod bokiem 
dynamicznych i ekspansywnych koncernów 

Drapieżny kot znad SanuNajczęściej mówiąc o regionie 
stalowowolskim w kontekście obronności 

kraju, na pierwszym miejscu wymienia 
się Hutę Stalowa Wola S.A., producenta 
systemów rakietowych i artyleryjskich 
Langusta, Krab, Rak i Kryl. Po namyśle 

„dorzuca się” pobliskie ośrodki 
poligonowe Dęba i Lipa, Ośrodek Badań 

Dynamicznych WITU, Cognor S.A.  
Oddział HSJ w Stalowej Woli (wcześniej 
Huta Stali Jakościowych S.A.). Czasem, 
leżące po sąsiedzku Zakłady Metalowe 
DEZAMET S.A. z Nowej Dęby i garnizon 

Wojska Polskiego Nisko. Warto  
do tej listy dopisać kolejny podmiot  

– spółkę MISTA, która już od 27 lat 
funkcjonuje w cieniu HSW S.A.  

Właśnie w spółce MISTA  
rodzi się kolejny interesujący  

polski produkt militarny.

Jerzy Reszczyński

Fotografie w artykule: Jerzy Reszczyński,  
Andrzej Kiński.
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Lot wykonany 16 lutego był ważnym wydarze-
niem, otwierającym drogę do wykorzystania 
w pełnym zakresie kompletnego Zintegro-

wanego Systemu Szkolenia Zaawansowanego AJT 
(Advanced Jet Trainer), którego samoloty 
M-346 są jednym z elementów. To zaś możliwe 
ma być na przełomie trzeciego i czwartego 
kwartału br., po zakończeniu wszystkich do-
staw, sprawdzeniu i odbiorze wszystkich ele-
mentów oraz rozliczeniu całego przedsięwzię-
cia. To oznaczałoby, że opóźnienie w realizacji 
kontraktu, zawartego 27 lutego 2014 r. między 
Inspektoratem Uzbrojenia MON a firmą Alenia 
Aermacchi S.p.A. (obecnie Leonardo S.p.A.), nie 
powinno przekroczyć jednego roku. Przypo-
mnijmy, że umowa ma wartość 1,432 mld PLN 
brutto i obejmuje dostawę:

❚ 8 samolotów M-346 Master/Bielik,
❚  symulatora lotu klasy FMS (Full Mission Simu-

lator),
❚  uproszczonego symulatora lotu FTD (Flight 

Training Device),
❚  symulatora katapultowania i procedur awaryj-

nych (EPT),
❚  komputerowego systemu wspomagania 

szkolenia,
❚ komputerowego systemu wsparcia eksplo-
atacji,
❚  pakietu szkoleniowego obejmującego prze-

szkolenie pilotów-instruktorów i obsługi 
technicznej,

❚  pakietu logistycznego obejmującego sprzęt 
i wyposażenie naziemnej obsługi samolotów, 
części zamienne i materiały eksploatacyjne,

❚  dokumentacji technicznej i wsparcia tech-
nicznego.

Według zapisów kontraktu pełna realizacja umo-
wy miała zakończyć się do 30 listopada 2017 r.

Ostatnie tygodnie przyniosły wiele nowych in-
formacji dotyczących obecnego stanu realizacji 
programu AJT, a także – dość nieoczekiwanie  
– jego kontynuacji.

Z pewnością bardzo ważne jest rozpoczęcie 
eksploatacji wszystkich dostarczonych i odebra-
nych jeszcze w grudniu samolotów, o czym poin-
formowało Dowództwo Generalne Rodzajów Sił 
Zbrojnych. Na razie wykonują na nich loty instruk-
torzy, a ich celem jest wznowienie nawyków uzy-
skanych jeszcze podczas szkolenia we Włoszech 
oraz treningi doskonalące i sprawdzenie rozwią-
zań szkoleniowych. Do końca lutego łączny nalot 
w tym cyklu szkolenia przekroczył 20 godzin.

To istotny przełom, oznaczający faktyczne 
przerwanie impasu związanego z tym progra-
mem i trwającego od listopada 2016 r. Wówczas, 
zgodnie z zapisami umowy, do Polski przyleciały 
dwa pierwsze samoloty M-346 (nr. 7702 i 7703). 
Niestety, sprawdzanie zgodności ich kompletacji 
ze specyfikacją kontraktową wykazało, że samo-
loty nie dysponują „wszystkimi funkcjonalnościa-
mi”. Konkretnie dotyczyło to możliwości symulo-
wania z poziomu samolotu użycia trzech 
wyspecyfikowanych przez Polskę systemów 
uzbrojenia (były wśród nich kierowane pociski 
„powietrze–powietrze” AIM-9X Sidewinder). Wraz 
z samolotami nie dostarczono także dokumen-
tów potwierdzających uzyskanie certyfikatu typu 
dla polskiego wariantu. W związku z tym proce-
dury odbioru przerwano do momentu instalacji 
docelowej wersji oprogramowania, a w marcu 
ub.r. Ministerstwo Obrony Narodowej poinfor-
mowało, że w związku z zawieszeniem procedur 

Program AJT na ostatniej prostej?
16 lutego pierwszy lot – po formalnym 

przyjęciu nowego typu statku 
powietrznego Sił Powietrznych do służby 
– z lotniska 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego 

w Dęblinie wykonał samolot szkolenia 
zaawansowanego M-346 Bielik 4. Skrzydła 

Lotnictwa Szkolnego. Za jego sterami 
zasiadali kpt. pil. Mirosław Kopeć  

i włoski instruktor. Celem lotu było 
przećwiczenie procedur awaryjnych,  

w tym podejścia do lądowania  
z jednym silnikiem oraz z otwartymi  

i zamkniętymi klapami. 

Tomasz Wachowski

Fotografie w artykule: Michał Wajnchold,  
Filip Modrzejewski, Zbigniew Moszczański,  

Marta Serafin.
Od 16 lutego polskie Mastery są wykorzystywane w procesie doskonalenia umiejętności pilotów-instruktorów. Do końca 
miesiąca wylatały ponad 20 godzin. 

Chociaż pierwsze dwa polskie M-346 przyleciały do Dęblina jeszcze w listopadzie 2016 r., proces formalnego przejęcia wszyst-
kich ośmiu zakończył się dopiero 15 grudnia 2017 r., a na pierwszy „operacyjny” lot pod polskim niebem przyszło poczekać 
kolejne dwa miesiące.
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P rezentacja GlobalEye’a – pierwszego zbudo-
wanego samolotu tego typu i pierwszego 
z trzech wyprodukowanych na zamówienie 

Zjednoczonych Emiratów Arabskich, odbyła się 
przy zachowaniu licznych wymogów bezpieczeń-
stwa. Samolot pokazano jedynie z zewnątrz i nie 
można było się do niego zbytnio zbliżać. W przy-
padku sprzętu o tym przeznaczeniu trudno się 
jednak temu dziwić. Parametry i szczegóły kon-
strukcji maszyny, a szczególnie jej wyposażenia, to 
zarówno tajemnica producentów, jak i pierwszego 
na świecie odbiorcy, który w listopadzie 2015 r. za-
kupił dwie maszyny wraz z pakietami szkolenio-
wym i logistycznym za sumę 1,27 mld USD, a w lu-
tym 2017 r. zdecydował się na dokupienie trzeciej 
maszyny za 238 mln USD. Ogólne informacje na 
temat zastosowanych rozwiązań można było jed-
nak uzyskać. Nie dało się ukryć przede wszystkim 
osłon anten i głowic zasadniczych czujników, za-
montowanych na zewnątrz smukłego kadłuba.

Ich omówienie zaczniemy od, niezbyt rzucają-
cego się w oczy, radaru SELEX ES SeaSpray 7500E, 

którego antena i część aparatury znajduje się 
w wybrzuszeniu pod centralną częścią kadłuba. Roz-
wiązanie to jest o tyle interesujące z polskiego 
punktu widzenia, że znaleźć ma się także na morskim 
samolocie patrolowym Saab Swordfish, który jest pro-
mowany w Polsce jako propozycja w programie 
morskich samolotów rozpoznawczych i zwalczania 
okrętów podwodnych o kryptonimie Rybitwa.

SeaSpray 7500E pracuje w paśmie X (8÷12,5 GHz) 
i jest zdolny w azymucie do obserwacji okrężnej. 
Stanowi połączenie aktywnej anteny z elektronicz-
nym skanowaniem (AESA, określenie producenta 
E-Scan) z efektywnym kosztowo, wziętym „z półki” 
procesorem. Łatwy w instalacji, umożliwia prowa-
dzenie obserwacji zarówno przestrzeni powietrznej 
i wykrywanie celów latających, jak i znajdujących się 
na ziemi bądź na powierzchni morza. Możliwość 
generowania fal o różnej długości umożliwia osią-
ganie maksymalnej efektywności we wszystkich 
trybach pracy (m.in. Spot SAR, Strip SAR, ISAR, GMTI). 
Z kolei zastosowanie licznych, w pełni półprze-
wodnikowych, modułów nadawczo-odbiorczych 

promieniujących z niską mocą zamiast jednego 
nadajnika o dużej mocy, sprawia, że niezawodność 
urządzenia jest wyższa, ponieważ ewentualne wy-
łączenie niektórych modułów doprowadzi co naj-
wyżej do zmniejszenia dokładności określania po-
łożenia celu, a nie do zaprzestania jego obserwacji. 
Radar jest dzięki temu nie tylko bardziej niezawod-
ny, ale i tańszy w eksploatacji (przynajmniej teore-
tycznie) niż większość dotychczas stosowanych 
urządzeń tego typu. Dzięki zastosowaniu elektro-
nicznego skanowania w elewacji i mechanicznego 
w azymucie SeaSpray 7500E bardzo dobrze spraw-
dza się przy wykrywaniu niewielkich obiektów, 
w tym szybkich łodzi motorowych. Dzięki możliwo-
ści zmiany długości generowanych fal nawet w ko-
lejnych impulsach, może też jednocześnie dostar-
czać danych z obserwacji różnych ośrodków (np. 
ziemia i woda, ziemia i powietrze), co jest typowe dla 
stacji z elektronicznie sterowanymi fazowanymi szy-
kami antenowymi. Możliwe jest np. prowadzenie 
przeszukiwania wyznaczonego akwenu morskiego 
przy jednoczesnym śledzeniu zmian pogodowych.

GlobalEye i Swordfish – nowoczesne 
rozpoznanie z powietrza

Rollout GlobalEye’a dla Sił Powietrznych Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Samolot to pierwsza z trzech zamówio-
nych maszyn.

23 lutego w szwedzkim Linköping odbyła 
się prezentacja samolotu wczesnego 
ostrzegania (Airborne Early Warning  

& Control – AEW&C) GlobalEye. Maszyna 
bazująca na popularnym samolocie klasy 

business jet Bombardier Global 6000 
integruje liczne zaawansowane sensory  
i systemy, z których tylko część została 

ujawniona. Samolot wydaje się 
interesującą propozycją także dla Polski, 

poszukującej środków rozpoznania 
lotniczego, podobnie jak oparty na tym 

samym kadłubie i podobnych sensorach, 
morski samolot patrolowy Swordfish.

Maciej Szopa

Ilustracje w artykule: Maciej Szopa,  
Saab Group, Leonardo.

Gondola z radarem Seaspray 7500E pod GlobalEye.

Radar Saab Erieye ER. Według oficjalnych informacji ma dysponować o 70% 
większym zasięgiem od swojego poprzednika, choć trudno stwierdzić ile jest  
w tym prawdy, a ile marketingu.
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Obecnie nowa konfiguracja jest poddawa-
na testom i ocenie operacyjnej, według 
komunikatu Boeinga pierwszy lot wyko-

nano 31 stycznia 2018 r. i trwał ok. dwóch godzin. 
Został zrealizowany zaledwie 10 miesięcy od za-
początkowania programu agencji NSPA (NATO 
Support and Procurement Agency), a nie Depar-
tamentu Obrony. W ramach projektu PADE (Pere-
sistent Air Dominace Enabler) Boeing ma dostar-
czyć 105 kompletów takich zbiorników, które 
będą kosztować 388,5 mln USD. Dodatkowo, nale-
żące do Gwardii Narodowej F-15C/D Eagle, mają 
otrzymać nowe podskrzydłowe belki do moco-
wania uzbrojenia – dzięki zwolnieniu miejsca 
przez dodatkowe zbiorniki paliwa, pod każdym ze 
skrzydeł ma znaleźć się miejsce na cztery pociski 
„powietrze–powietrze” (ma to kosztować dodat-
kowe 52,5 mln USD). Całość wpisuje się w wielo-
etapowy projekt utrzymania i modernizacji tych 
samolotów przynajmniej do 2040 r., określany 
przez Boeinga jako F-15 Golden Eagle, który może 
zaowocować w przyszłości kolejnymi zleceniami 
utrzymującymi flotę tych maszyn w USAF, liczącą 
już tylko ok. 200 egzemplarzy.

Celem programu PADE jest wydłużenie czasu 
przebywania w powietrzu F-15C/D Gwardii Naro-
dowej (łącznie pięć dywizjonów), bez konieczności 
wsparcia ich misji przez samoloty tankowania po-
wietrznego. Głównym zadaniem tych maszyn jest 
zabezpieczenie przestrzeni powietrznej kontynen-
talnej części Stanów Zjednoczonych i wsparcie li-
niowych jednostek USAF (w tym trzech dywizjo-
nów F-15C/D) w misjach ekspedycyjnych. 
Dodatkowo może to pozwolić na włączenie ma-
szyn w nową taktykę USAF, zakładającą rozszerze-
nie współpracy F-15C/D z samolotami 5. generacji 
(Raptor i Lightning II, szczególnie w momencie za-
chowania przez powyższe właściwości stealth) – 
w jej ramach pierwsze mają pełnić rolę nosicieli 
pocisków kierowanych „powietrze–powietrze” 
(których liczba może jeszcze wzrosnąć, nawet po-
wyżej 12, gdy maszyny ANG otrzymają nowe belki). 
Będą one naprowadzane na cele dzięki danym 
o ich położeniu, uzyskanym z mniej licznych ma-
szyn o obniżonej skutecznej powierzchni odbicia 
radiolokacyjnego, które same nie mogą zabrać od-
powiednio dużej liczby pocisków „powietrze–po-
wietrze”. Dodatkowo montaż zbiorników konfo-

remnych zwolni miejsce na inne wyposażenie 
dodatkowe, które może być przenoszone w zasob-
nikach podwieszanych (m.in. komunikacyjnych, 
powstałych w ramach programu Talon HATE). Co 
więcej, pojawiają się także głosy o pójściu drogą 
izraelską i pełnym przystosowaniu F-15C/D do za-
dań „powietrze–ziemia” z wykorzystaniem precy-
zyjnych środków rażenia (w czym Amerykanów 
mogą wyprzedzić Japończycy, planujący zintegro-
wanie pocisków JSM i AGM-158 JASSM-ER ze swo-
imi F-15CJ/DJ), które mogłyby być podwieszane 
pod belkami zamocowanymi na zbiornikach kon-
foremnych.

Co ciekawe, jeszcze w ubiegłym roku do-
wództwo US Air Force sceptycznie podchodziło 
do pomysłów modernizacji i wydłużenia eksplo-
atacji Eagle’i jednostek Gwardii Narodowej. Wśród 
argumentów były te dotyczące ograniczonej ży-
wotności struktury i redukcji kosztów eksploata-
cji dywizjonów, które miały przesiąść się na zmo-
dernizowane F-16C/D. Ostatecznie, wydaje się, 
że przynajmniej na pewien czas zrezygnowano 
z tego pomysłu, na co wpływ miała debata 
w Kongresie.

Powrót do przeszłości, czyli modernizacja 
myśliwskich F-15 Eagle

Na początku lutego w 159.  Skrzydle 
Myśliwskim Gwardii Narodowej stanu 

Luizjana można było dostrzec nową 
konfigurację myśliwskich F-15C  
– wyposażono je w konforemne 

dodatkowe zbiorniki paliwa.  
To początek prac związanych  

z modernizacją i wydłużeniem  
okresu eksploatacji tych maszyn.  
Co więcej, pojawienie się nowych 

zbiorników konforemnych  
to swoisty powrót do przeszłości…

Łukasz Pacholski

Fotografie w artykule: USAF, Boeing.

Obecnie konforemne zbiorniki paliwa są wykorzystywane przez F-15E Strike Eagle.

Nowe belki podwieszeń, certyfikowane przy okazji prac nad F-15SA dla Arabii Saudyjskiej, 
z których każda pozwoli na zabranie czterech dodatkowych pocisków kierowanych klasy 
„powietrze–powietrze”.

Pierwsze zdjęcie F-15C Eagle Gwardii Narodowej Luizjany z nowymi zbiornikami konforemnymi.
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Dokonany w lutym wybór jest naturalną 
konsekwencją rozesłania zapytań oferto-
wych (Request For Information, RFI) w ra-

mach programu FFG(X), co miało miejsce 10 lipca 
2017 r. Po analizie nadesłanych dokumentów, 7 li-
stopada, Departament Obrony ogłosił przetarg na 
prace projektowe związane z przyszłymi fregatami 
dla US Navy. Potencjalni oferenci mogli składać 
swe oferty do 18 grudnia 2017 r. Ze względu na 
oszczędność czasu, a także chęć ograniczenia ry-
zyka i kosztów, od początku założono wykorzysta-
nie jako bazy gotowych projektów okrętów klasy 
fregata, co niejako wymusiło poszukiwanie part-
nerów spoza kontynentu przez część podmiotów 
amerykańskich, ponieważ w ostatnich latach pro-
ducenci ze Stanów Zjednoczonych skupili się na 
programie wielozadaniowych jednostek Littoral 
Combat Ship (LCS).

Według komunikatu Departamentu Obrony, wal-
ka o kontrakt na budowę serii fregat  FFG(X) rozstrzy-
gnie się pomiędzy spółkami: Austal USA (stocznia 
Austal USA w Mobile), proponującą okręt bazujący 

na trójkadłubowej jednostce LCS typu Independen-
ce; Huntington Ingalls Industries (stocznia Ingalls 
Shipbuilding w Pacagouli) z fregatą opartą na pro-
jekcie National Security Cutter typu Legend; Lock- 
heed Martin (stocznia Marinette Marine w Marinet-
te), oferującą okręt bazujący na monokadłubowej 
jednostce LCS typu Freedom; General Dynamics 
(stocznia Bath Iron Works w Bath), reprezentującą na 
rynku amerykańskim wariant fregaty typu Álvaro de 
Bazán hiszpańskiej Navatii i Fincantieri Marine Gro-
up (także stocznia Marinette Marine w Marinette) 
z odmianą włoskiego wariantu fregaty typu FREMM.

16 lutego br. każdy z wymienionych oferentów 
otrzymał zlecenie na projekt koncepcyjny o warto-
ści 15 mln USD, z możliwością opcjonalnego zwięk-
szenia tej kwoty do 21,4 mln USD. Prace mają po-
zwolić na przygotowanie pełnej oferty do 
przedłożenia w powyższym programie. Projekty 
mają zostać przedstawione do czerwca przyszłego 
roku, kiedy to ma także zostać upubliczniony termin 
składania ofert ostatecznych w postępowaniu prze-
targowym. Wiadomo, że poza wymienioną piątką 
także trzy inne koncerny stoczniowe były zaintere-
sowane udziałem w programie. Tu, niestety, znana 
jest jedynie oferta konsorcjum niemieckiego thy-
ssenkrup Marine System/Atlas North America, które 
przedstawiło jednostkę typu MEKO A200, sprzeda-
nego dotychczas do Republiki Południowej Afryki 
i Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej 
(więcej w WiT 6/2017). Patrząc na listę widać także 
brak dwóch istotnych graczy działających na rynku 
usług stoczniowych dla US Navy – koncernów BAE 
Systems, a także General Dynamics NASSCO. Pierw-
szy z nich prawdopodobnie starał się zainteresować 
Departament Obrony projektem fregaty typu 26, 
której prototyp powstaje obecnie dla Royal Navy, 
natomiast drugi mógł nie złożyć oferty, aby nie 
doszło do rywalizacji między stoczniami jednego 
właściciela (General Dynamics reprezentuje także 
Bath Iron Works). Co ciekawe, walka o kontrakt na 
FFG(X) spowodowała rozpad współpracy pomię-
dzy koncernem Lockheed Martin a Fincantieri Ma-
rine, wspólnie budujących okręty typu Freedom 
dla US Navy w stoczni w Marinette.

Łukasz Pacholski  
16 lutego Departament Obrony  

Stanów Zjednoczonych podpisał  
umowy z pięcioma podmiotami  

na wykonanie projektu koncepcyjnego 
nowych fregat rakietowych FFG(X), 

przeznaczonych dla US Navy.  
Tym samym poznaliśmy oficjalną  

listę uczestników walczących  
o to intratne zamówienie, które  

może stanowić rzadką okazję  
wejścia na hermetyczny rynek 

amerykański przez koncerny 
europejskie.

Ilustracje w artykule: Lockheed Martin, General 
Dynamics, Austal USA, Tomasz Grotnik.

Wizualizacja fregaty oferowanej przez koncern Lockheed Martin. Od bazowego LCS typu Freedom odróżnia ją przede 
wszystkim stałe uzbrojenie i towarzysząca mu elektronika, których listę podało biuro projektu fregaty.

Krótka lista w programie FFG(X)

Inna wizja artystyczna fregaty FFG(X) Lockheed Martina. Uwagę zwracają systemy sonarowe w pawęży.
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Ź ródeł programu FREMM należy szukać na 
początku lat 90., kiedy to okazało się, że 
przygotowywany od połowy dekady lat 80. 

NATO-wski program skonstruowania i wcielenia 
nowoczesnych fregat dla ośmiu państw Sojuszu 
pod nazwą NFR-90 (ang. NATO Frigate Replace-
ment for the 90`s) zostanie anulowany ze wzglę-
du na rozbieżne wymagania oraz wycofanie się 

z projektu dwóch głównych udziałowców, tj. Sta-
nów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Europej-
scy członkowie NATO, pozostawieni w sytuacji 
braku sprecyzowanego planu zakupu nowych 
okrętów, rozpoczęli dyskusję nad międzynarodo-
wymi programami w mniejszej skali. Podczas gdy 
Hiszpania, Holandia i Niemcy zaangażowały się 
we wspólną inicjatywę stworzenia ogólnego 
wzoru okrętów budowanych oddzielnie przez 
każde z tych państw, czego efektem okazały się 
być, de facto bardzo różniące się od siebie, frega-
ty typów Sachsen (Niemcy), Álvaro de Bazán (Hisz-
pania) i De Zeven Provinciën (Holandia), Wielka 
Brytania, Francja i Włochy zdecydowały się na 
znacznie dalej idącą współpracę w postaci pro-
gramu kooperacyjnego Wspólnej Fregaty Nowej 
Generacji (ang. Common New Generation Friga-
te, CNGF).

Efektem programu CNGF było opracowanie 
projektu fregaty typu Horizon (wł. Orizzonte), który 
jednak nie spełnił pokładanych w nim nadziei i stał 
się dowodem na to, że również współpraca zbro-
jeniowa w mniejszej skali – trzech państw – nie 
jest wcale prosta. Wycofanie się z przedsięwzięcia 
Wielkiej Brytanii w 1999 r. i rozpoczęcie przez nią 
własnego programu niszczycieli typu 45, spowo-
dowane było w głównej mierze tym, że mająca 
zarządzać inicjatywą spółka International Joint 
Venture Company nie była w stanie przedstawić 
wiarygodnej propozycji stworzenia okrętu speł-
niającego żądane wymagania w zakładanej cenie 
i czasie, jak również jej słabością (z racji swego 
„umocowania”) jeśli chodzi o zdolność do sfinali-

zowania projektu. Niektóre źródła twierdziły nato-
miast, że rezygnacja Londynu z udziału w pro-
gramie CNGF spowodowana była naciskami 
rodzimych producentów, aby zaprojektować 
i zbudować nowy okręt w kraju, bez międzynaro-
dowej współpracy i nieodzownego w takiej sytu-
acji podziału zysków. Efekt wycofania się Wielkiej 
Brytanii był taki, że pozostałe dwa państwa – Fran-
cja i Włochy – zamówiły tylko po parze fregat Hori-
zon/Orizzonte z opcją na dwie dodatkowe. Jak się 
szybko okazało, pomimo znacznych zdolności 
bojowych, wysokie koszty ich budowy zmusiły Pa-
ryż i Rzym do porzucenia planów zakupu kolej-
nych okrętów i skupieniu się na krystalizującym się 
w owym czasie nowym programie, mniejszej 
i znacznie tańszej w produkcji wielozadaniowej 
fregaty FREMM. Chociaż pomysł programu 
FREMM pojawił się niezależnie od projektu Hori-
zon, w praktyce przejął niemal w pełni pokładane 
w tamtym przedsięwzięciu nadzieje na zbudowa-
nie skutecznego i ekonomicznie opłacalnego 
okrętu, mającego być trzonem marynarek wojen-
nych Francji i Włoch w XXI w.

Zainicjowanie programu FREMM 
i pierwsze problemy
Początkowo, jeszcze na przełomie wieków, program 
nowej fregaty wielozadaniowej (Frégates multimis-
sions, FMM), mniej skomplikowanej i tańszej od typu 
Horizon, rozwijany był samodzielnie we Francji, jed-
nak szybko zdecydowano o jego umiędzynarodo-
wieniu, a stosunkowo dobra współpraca w ramach 
poprzedniego projektu sprawiła, że rozpoczęto 

Kamil Ł. Mazurek  
Omówienia jednostek typów Aquitaine  

i Carlo Bergamini, będących odpowiednio 
francuską oraz włoską wersją 

europejskich fregat wielozadaniowych 
(fr. Frégates européennes multi-

missions, FREMM), w polskiej prasie 
specjalistycznej pojawiały się 

niejednokrotnie. Jednakże ich autorzy 
skupiali się w głównej mierze  

na kwestiach technicznych i operacyjnych 
tych okrętów, pozostawiając w tle temat 

samego programu, który doprowadził 
do zwodowania do tej pory 16 takich 

jednostek. Niniejszy artykuł  
jest próbą wypełnienia luki na temat 

tego największego międzynarodowego 
morskiego programu zbrojeniowego  

w dziejach Europy.

Fotografie w artykule: Tomasz Grotnik,  
Marina Militare, Naval Group, Fincantieri.

Dotychczasowy eksport FREMM-ów objął dwa okręty zbudowane we Francji. Na zdjęciu pierwszy z nich, marokański Mohammed VI.

Program fregat wielozadaniowych FREMM 
– przykład europejskiej współpracy




