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Polscy inżynierowie zaprojektują nową wersję anteny dla zestawów Patriot. Będą też pracować

nad systemem wspólnego dowodzenia i kierowania do rakiet kolejnej generacji. Ich producent,

amerykański Raytheon Company, który startuje w przetargu na dostawę zestawów rakietowych

obrony powietrznej, podpisał umowy z bydgoską firmą Teldat i Polskim Holdingiem Obronnym. 

 

Raytheon Company to jedna z największych firm zbrojeniowych na świecie. Koncern zatrudnia na

całym świecie ponad 63 tysiące pracowników. W 2013 roku zanotował sprzedaż na poziomie 24

mld USD. Jego specjalnością są systemy rakietowe, a sztandarowym produktem – system Patriot,

który może zwalczać samoloty, rakiety balistyczne i pociski manewrujące. Używany jest przez 12

armii. Poza USA Patrioty mają Niemcy, Holendrzy czy Hiszpanie.

Polska może być trzynastym użytkownikiem amerykańskich systemów rakietowych. Patrioty

zostały bowiem zgłoszone do przetargu na zestawy rakietowe obrony powietrznej średniego

zasięgu o kryptonimie Wisła i obok pocisków Aster 30, które proponuje konsorcjum EUROSAM,

zakwalifikowały się do końcowej fazy postępowania. Która z firm dostarczy armii zestawy

rakietowe, okaże się w przyszłym roku. 

Strona: 1Autor: Krzysztof Wilewski



Resort obrony, podobnie jak w przypadku wszystkich programów realizowanych w ramach Planu

Modernizacji Technicznej, zapowiedział, że priorytetowo będzie traktował udział polskiego

przemysłu w realizacji zlecenia – Ten dostawca, który będzie dawał większy udział przemysłowy,

będzie w sposób oczywisty zwiększał swoje szanse – mówił niedawno w Sejmie wiceminister ON

Czesław Mroczek. Od kilku miesięcy EUROSAM i Raytheon intensywnie rozbudowują sieć swoich

biznesowych kontaktów w naszym kraju.

Szczególnie aktywny jest w ostatnich tygodniach amerykański koncern. W ubiegłym tygodniu

zawarł kolejną umowę o biznesowym partnerstwie z polską firmą – Teldatem. Bydgoskie

przedsiębiorstwo, dostarczające armii rozwiązania teleinformatyczne, w tym m.in.

sieciocentryczną platformę Jaśmin, ma produkować dla Raytheona podzespoły elektroniczne,

które trafią do modernizowanych baterii Patriot. Inżynierowie z bydgoskiej firmy będą również

pracowali nad nowym systemem Wspólnego Dowodzenia i Kierowania (Common Command and

Control – CC2) dla kolejnej generacji Patriotów. 

– Jest to kolejny przykład naszego zaangażowania w dostarczanie znacznych i trwałych korzyści

dla polskiego przemysłu obronnego, w tym współpracy, wzajemnego rozwoju, koprodukcji i

transferu technologii – podkreślał Mike Shaughnessy, wiceprezes Raytheon Integrated Defense

Systems, zapowiadając dalsze inwestycje w naszym kraju.

W połowie czerwca koncern podpisał umowę z Polskim Holdingiem Obronnym, a dokładniej z jego

spółką córką PIT – Radwar S.A. (dawniej Bumar Elektronika S.A.). Na jej mocy polscy

inżynierowie zaprojektują dla zestawów Patriot nową wersję anteny do identyfikacji swój-obcy
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(IFF).

Przedstawiciele amerykańskiej firmy podkreślają, że urządzenie, jeśli spełni oczekiwania, może

trafić nie tylko do „polskich” zestawów, ale również w ramach pakietów modernizacyjnych do

innych państw, co wiązałoby się z wielomilionowymi kontraktami dla PHO.

Nowy system obrony powietrznej kraju ma składać się z trzech podsystemów obrony

przeciwlotniczej i przeciwrakietowej: bardzo krótkiego zasięgu – będącego w stanie zwalczać cele

oddalone o kilka kilometrów, krótkiego zasięgu – do walki ze statkami powietrznymi lub pociskami

rakietowymi oddalonymi maksymalnie o 25 kilometrów oraz średniego zasięgu – który ma

zwalczać obiekty znajdujące się w odległości do 100 kilometrów.

Zgodnie z Planem Modernizacji Technicznej na lata 2013–2022 jako pierwszy ma być kupiony

podsystem średniego zasięgu. Ma się on składać sześciu baterii zestawów rakietowych obrony

przeciwlotniczej i przeciwrakietowej średniego zasięgu typu MRAD – Medium Range Air Defence,

które w polskiej armii otrzymały oznaczenie „Wisła”.

Pod koniec czerwca Inspektorat Uzbrojenia MON zakończył fazę analityczno-koncepcyjną

programu „Wisła”. Do ostatecznej walki o warte kilkanaście miliardów zlecenie na dostawę sześciu

baterii wyrzutni staną francuskie konsorcjum EUROSAM, oferujące zestawy SAMP/T (pociski

Aster 30) oraz firma Raytheon z USA, oferująca zestawy Patriot.
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