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Strategia ofensywna sta a si  dominuj cym rodkiem polityki zagranicznej 

pa stw wraz z wynalezieniem bomby atomowej. Znaczna cz  uzbrojenia po-

szczególnych armii nastawiona by a na atak. W latach 1945–1949 Stany Zjedno-

czone posiada y monopol na bro  atomow , co pozwala o im na stworzenie wo-

kó  siebie strefy tzw. bezpiecze stwa absolutnego. Sytuacja uleg a zmianie, gdy 

bro  atomowa znalaz a si  w posiadaniu innych pa stw, równowa c tym sa-

mym potencja y wojskowe rywalizuj cych krajów. Dysponowanie broni  ato-

mow  wymusza o na pa stwach pos ugiwanie si  jedn  z dwóch mo liwych 

strategii: wojn  prewencyjn  (w przypadku konieczno ci wybuchu wojny total-

nej) lub odstraszaniem. Strategia odstraszania wi e si  z gro b  u ycia broni 

j drowej w razie naruszenia interesów pa stwowych. Prowadzi to do sytuacji, 

w której rozpocz ta przez przeciwnika wojna nuklearna nie mo e by  przez nie-

go wygrana. Jednocze nie odstraszenie jest mo liwe jedynie wtedy, gdy pa stwo 

odstraszaj ce ma rzeczywisty wp yw na warto ci cenne dla przeciwnika. Innymi 

s owy – powstrzymanie przeciwnika od konkretnej akcji wi e si  ze strachem, 

który odczuwa on wobec odwetu i zniszczenia zasobów, na których mu najbar-

dziej zale y. Odstraszanie by o jedyn  faktyczn  strategi  stosowan  przez pa -

stwa dysponuj ce broni  nuklearn , dopóki nie pojawi y si  mi dzykontynental-

ne rakiety balistyczne (ICBMs – Intercontinental Ballistic Missiles)1. Stworzenie 

rakiet balistycznych uniemo liwi o powstrzymanie ewentualnego ataku. Obok 

strategii odstraszania pojawi a si  strategia obrony. Obron  mo na podzieli  na 

pasywn  (niwelowanie skutków ataku nuklearnego m.in. przez mobilno , uod-

pornienie na atak lub ukrycie celów) oraz aktywn  (zniszczenie rakiet przed 

                                                 
1 Wcze niej no nikami broni nuklearnej by y bombowce. Obrona przeciwlotnicza redukowa a 

skutki ataków j drowych. 
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osi gni ciem celów). Koncepcja obrony przeciwrakietowej wywodzi si  zatem 

z prze wiadczenia, i  strategia obrony mo e by  solidnym wzmocnieniem stra-

tegii odstraszania, dzi ki czemu pa stwo pos uguje si  i gro b  u ycia broni nu-

klearnej, i mo liwo ci  ochrony przed odwetem2. 

Pocz tki koncepcji budowy systemu obrony przeciwrakietowej w USA datu-

je si  na lata 50. XX wieku (prezydentur  Dwighta Eisenhowera). W roku 1955 

zosta  podpisany kontrakt z Laboratoriami Telefonicznymi im. Alexandra Gra-

hama Bella. Projekt badawczy opiera  si  na systemie przeciwlotniczym Nike–

Zeus (sowieckie rakiety mia y by  przechwytywane przez przeciwrakiety Nike, 

posiadaj ce adunek atomowy)3. Z powodu niedoskona o ci technicznych4 zosta  

on zawieszony na pocz tku lat 60. W kolejnych próbach budowy systemu obro-

ny przeciwrakietowej zast piono mechanizmy nuklearne energi  kinetyczn  oraz 

laserami. W latach 60. XX wieku rozpocz to dwa projekty: Defender oraz Nike-

X. Projekt Defender zak ada  niszczenie sowieckich rakiet balistycznych w ich 

pocz tkowej fazie lotu (na terenie ZSRR). Rakiety Nike wystrzeliwane mia y 

by  z platform kosmicznych. Projekt Nike-X zast pi  wcze niejszy Nike–Zeus. 

Innowacj  by o wprowadzenie systemu niszcz cego wrogie rakiety poza atmos-

fer , w ich rodkowej fazie lotu5. Wraz z dokonaniem przez Chi sk  Republik  

Ludow  próby bomby atomowej (1964 r.) oraz termoj drowej (1966 r.), a tak e 

rozbudow  projektu obrony przeciwrakietowej wokó  Moskwy zwi ksza  si  na-

cisk na stworzenie nowoczesnego ameryka skiego systemu obrony przeciwra-

kietowej. W 1967 r. przyj to koncepcj  Roberta McNamary (ówczesny sekretarz 

obrony w administracji prezydenta Lyndona Johnsona), zak adaj c  stworzenie 

nad wi kszymi miastami na terytorium Stanów Zjednoczonych tzw. „cienkiej” 

obrony przeciwrakietowej. Mia a ona ochroni  miasta przed atakiem zbli onym 

rozmiarami do arsena u, którym dysponowa a ChRL, a tak e przed przypadko-

wym atakiem rakietowym6. W tym samym roku rozszerzono program Nike-X 

w ramach projekt Sentinel7. Obj cie prezydentury przez Richarda Nixona spo-

wodowa o wprowadzenie zmian do projektu McNamary. W 1969 r. projekt na-

                                                 
2 M. Kaczmarski, Obrona przeciwrakietowa Stanów Zjednoczonych i jej implikacje mi dzynaro-

dowe, Toru  2004, s. 10–15. 
3 P.W. Rodman, Shield Embattled: Missile Defense as a Foreign Policy Problem, Washington 

2001, s. 11, ród o: http://www.nixoncenter.org/publications/monographs/shieldembattled.pdf 

[stan z: 25.02.2009]. 
4 System Nike–Zeus nie by  w stanie wykrywa , identyfikowa , ledzi  rakiet oraz odró nia  g o-

wic nuklearnych od tzw. g owic-pu apek. Szerzej o tym: K. Ho dak, Polska w ameryka skim 

systemie obrony przeciwrakietowej, t. 1, Warszawa 2007, s. 16. 
5 Ibidem, s. 17. 
6 P.W. Rodman, op. cit., s. 12. 
7 Wysz o wtedy na jaw, e USA nie posiadaj  technologii do budowy systemu obrony przeciwra-

kietowej nawet na obszarze obejmuj cym wi ksze skupiska ludno ci. 
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zwano Safeguard oraz rozszerzono obiekty ochrony (do miast dodano silosy 

z wyrzutniami rakiet mi dzykontynentalnych, a tak e system dowodzenia i cz-

no ci)8. 

Pod koniec lat 60. XX wieku tempa nabra y rozmowy ameryka sko-radziec- 

kie w sprawie ograniczenia zbroje  ofensywnych i defensywnych. 26 maja 1972 r. 

zosta  podpisany Traktat o ograniczeniu systemów obrony przeciwrakietowej, 

tzw. Uk ad ABM9. G ównym celem Uk adu ABM by o ograniczenie budowy 

systemów przechwytywania i niszczenia rakiet balistycznych. Pocz tkowo stro-

ny uk adu mog y posiada  po dwa systemy obrony przeciwrakietowej (wokó  

stolicy oraz dla ochrony wyrzutni rakiet strategicznych). Jednak w 1974 r. pod-

pisano protokó , który ograniczy  liczb  systemów przeciwrakietowych do jed-

nego10. Uk ad ABM zabrania  przeprowadzania do wiadcze  i rozmieszczania 

systemów obrony przeciwrakietowej oraz jego elementów na ziemi, morzu, 

w powietrzu, a tak e w przestrzeni kosmicznej. Ograniczenie to nie odnosi o si  

do bada  i do wiadcze  laboratoryjnych, z wykluczeniem testów poligonowych. 

Celem strategicznym Uk adu ABM by o zachowanie sytuacji zwanej MAD (Mu-

tual Assured Destrucion) – pewno ci wzajemnego zniszczenia. Zakaz rozbudo-

wywania systemu obrony przeciwrakietowej uniemo liwia  obron  przed ata-

kiem nuklearnym oraz zak ada  mo liwo  przetrwania ewentualnego ataku j -

drowego przez tak  cz  si  ofensywnych, która mog aby dokona  uderzenia 

odwetowego11. Uk ad ABM by  mechanizmem zapewniaj cym bezpiecze stwo 

przez odstraszanie, za  jego po rednim skutkiem by o zatrzymanie rozwoju pro-

gramów obrony przeciwrakietowej na ponad dekad . 

Temat obrony przeciwrakietowej powróci  w latach 80., kiedy rozwój ra-

dzieckich technologii rakietowych wywo a  zaniepokojenie w administracji pre-

zydenta Ronalda Reagana. W przemówieniu telewizyjnym 23 marca 1983 r. Re-

agan przedstawi  program militaryzacji kosmosu (Announcement Of Strategic 

Defense Initiative), w którym zapowiedziano badania nad kosmicznymi syste-

mami przeciwrakietowymi, które niszczy yby sowieckie rakiety poza atmosfer  

                                                 
8 M. Kaczmarski, op. cit., s. 17. 
9 Treaty between the United States of America and Union of Soviet Socialist Republics on the 

Limitation of Anti-Ballistic Missile Systems, Moscow 1972, ród o: http://avalon.law.yale.edu/ 

20th_century/sov006.asp [stan z: 27.02.2009]. 
10 USA wybudowa o system obrony przeciwrakietowej wokó  wyrzutni rakiet balistycznych w ba-

zie Si  Powietrznych w Dakocie Pó nocnej – w 1975 r. zyska  on status operacyjny, jednak rok 

pó niej uznano go za nieefektywny i dezaktywowano. ZSRR stworzy a system MD (Missile De-

fense) wokó  Moskwy, który ci gle udoskonalany, do dzi  posiada status operacyjny (K. Ho -

dak, op. cit., s. 19–20.) 
11 M. Malec, P. Durys, P. Pacholski, NMD. Ameryka ski program obrony przeciwrakietowej, War-

szawa – Toru  2001, s. 7–8. 
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ziemsk 12. Prezydent Reagan rozpocz  tym samym tzw. „Gwiezdne Wojny”. 

Strategicznym skutkiem budowy kosmicznego systemu przeciwrakietowego by-

o zast pienie strategii odstraszania strategi  obrony – ca kowite wyeliminowa-

nie broni j drowej jako rodka prowadzenia polityki militarnej. Dyrektyw  pre-

zydenck  ze stycznia 1984 r. Reagan rozpocz  program Strategicznej Inicjaty-

wy Obronnej (Strategic Defense Initiative, SDI), poprzedzony tajnymi raporta-

mi13. W tym samym roku powsta a SDI Organization (SDIO) – Organizacja 

Strategicznej Inicjatywy Obronnej na czele z gen. Jamesem Abrahamsonem. 

Swój pierwotny charakter projektu badawczego SDI straci  na prze omie czerw-

ca i lipca 1987 r., wraz z decyzj  o rozmieszczeniu systemu obrony przeciwra-

kietowej (pierwszy etap rozmieszczenia nazwano Phase I). USA przedstawi o 

w asn  interpretacj  Uk adu ABM. W roku 1985 SDIO stworzy a pierwsz  wer-

sj  systemu obrony przeciwrakietowej, zdoln  do obrony 3500 celów14. W ko-

smosie i na l dzie planowano rozmieszczenie satelitów wykrywaj cych start 

wrogich rakiet, czujników ledz cych ich lot oraz wyrzutnie pocisków prze-

chwytuj cych. Pocz tkowo niszczenie rakiet mia o odbywa  si  dzi ki u yciu 

broni kierowanej energi  (DEW – Directed Energy Weapons) – laserów lub stru-

mieni wysokoenergetycznych cz stek. Jednak dwa lata pó niej zrezygnowano 

z tej metody na rzecz tzw. kinetic kill – pociski przechwytuj ce mia y niszczy  

wrogie rakiety przez bezpo rednie uderzenie15. Deklarowane przez Reagana cele 

budowy SDI mia y charakter propagandowy, gdy  pos ugiwanie si  przez USA 

jedynie strategi  obrony oraz zrezygnowanie z posiadania broni j drowej by o 

nierzeczywiste. USA musia yby wówczas wybudowa  nieprzepuszczalny sys-

tem obronny oraz uzyska  przewag  strategiczn  na poziomie bezpiecze stwa 

absolutnego z lat 1945–1949, kiedy by y monopolist  w posiadaniu broni j dro-

wej. Rzeczywistym celem SDI by a wi c budowa takiego systemu obrony prze-

ciwrakietowej, który pozwoli by na wytrzymanie pierwszego uderzenia wrogich 

rakiet i przeprowadzenia uderzenia odwetowego. System obrony przeciwrakie-

towej nie zak ada  ca kowitej „szczelno ci”. Mia  wzmocni  strategi  odstrasza-

nia przez zniech cenie ZSRR do pierwszego uderzenia, zahamowanie rozwoju 

radzieckiej ofensywy oraz zmuszenie przeciwnika do skupienia si  na innych 

rodkach przenoszenia adunków j drowych, w których przewaga Stanów Zjed-

noczonych by aby faktem (bombowce oraz okr ty podwodne). W ród celów 

                                                 
12 Announcement Of Strategic Defense Initiative, President Reagan, March 23, 1983, ród o: 

http://www.mda.mil/mdalink/html/sdio.html [stan z: 27.02.2009]. 
13 Defense Technologies Study – propozycja stworzenia wielopow okowej obrony przeciwrakieto-

wej oraz Future Security Strategy Study – ka dy system przeciwrakietowy wzmocni odstrasza-

nie. Szerzej o tym: K. Ho dak, op. cit., s. 20. 
14 M. Kaczmarski, op. cit., s. 18. 
15 Ibidem, s. 19. 
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drugorz dnych zosta y: obrona przed przypadkowym lub nieautoryzowanym 

atakiem rakietowym, obrona przed atakiem rakietowym strony trzeciej oraz za-

bezpieczenie przed amaniem przez ZSRR kontroli zbroje . Ronald Reagan 

zbudowa  podstaw  pó niejszych koncepcji ameryka skiej obrony przeciwrakie-

towej, na której opiera si  równie  (w zmodyfikowanej formie) tera niejszy mo-

del tarczy przeciwrakietowej16. 

Dalszy rozwój programu SDI zosta  zatrzymany przez prezydenta George’a 

Busha w zwi zku z upadkiem Zwi zku Radzieckiego. USA sta o si  jedynym 

dominuj cym mocarstwem na skal  wiata. Zmiana w rodowisku mi dzynaro-

dowym dotyczy a równie  pojawienia si  nowych zagro e  dla bezpiecze stwa 

– mo liwo ci wci gni cia Stanów Zjednoczonych w regionalny konflikt zbrojny 

(o charakterze etnicznym lub religijnym),potrzeby ochrony wojsk ameryka -

skich i sojuszniczych poza granicami kraju, ochrony przed skutkami rozwijaj -

cego si  na wiecie procesu proliferacji broni masowego ra enia oraz ochrony 

przed stwarzanymi przez podmioty niepa stwowe zagro eniami asymetryczny-

mi. Jednocze nie niepa stwowi uczestnicy stosunków mi dzynarodowych cha-

rakteryzowali si  odporno ci  na stosowan  powszechnie strategi  odstraszania. 

W styczniu 1991 r. prezydent G. Bush og osi  program Globalnej Ochrony przed 

Ograniczonymi Atakami (Globals Protection Against Limited Strikes, GPALS), 

którego zadaniem mia o by  przechwytywanie rakiet balistycznych bez wzgl du 

na miejsce odpalenia17. Projekt GPALS sk ada  si  z trzech podsystemów: Naro-

dowej Obrony Przeciwrakietowej rozmieszczonej na morzu i l dzie (National 

Missile Defense, NMD), Obrony Przeciwrakietowej Teatru Dzia a  (Theatre 

Missile Defens, TMD) oraz bazuj cej w kosmosie Globalnej Obrony Przeciwra-

kietowej (Globar Missile Defense, GMD). GPALS wyposa ony by  tak e w no-

woczesne elementy obronne przeciwko taktycznym rakietom balistycznym (An-

ti-Tactical Ballistic Missile – ATBM), rozmieszczonym na l dzie i morzu. 

GPALS by  „praprojektem” poprzedzaj cym stworzenie systemu obejmuj cego 

swoim zasi giem ca e terytorium USA18. 

Sytuacja zmieni a si  w roku 1993 wraz z wygran  w wyborach prezydenc-

kich kandydata demokratów – Billa Clintona. Nowy prezydent zrezygnowa  

z rozwijania projektu NMD na rzecz TMD19. Wiosn  1993 r. zmieniono SDIO 

na Organizacj  Obrony Przeciw Rakietom Balistycznym (Ballistic Missile De-

fense, BDMO), w którym rozwijano g ównie TMD, natomiast NMD sta o si  

                                                 
16 K. Ho dak, op. cit., s. 22–23. 
17 GPALS mia  zast pi  I faz  SDI oraz posiada  ograniczone rozmiary w stosunku do poprzed-

niego projektu. 
18 K. Ho dak, op. cit., s. 24–25. 
19 Posuni cie to wi za o si  z naciskiem demokratów na zachowanie tera niejszego re imu kontro-

li zbroje  oraz nienaruszalno ci Uk adu ABM, ibidem, s. 25. 
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programem demonstracyjnym. Wkrótce NMD nadano nazw  Programu Goto-

wo ci Technologicznej (Technology Readiness Program), który mia  by  utrzy-

mywany w takim stanie, aby móc rozmie ci  natychmiastowo elementy systemu 

obrony strategicznej (w wypadku gro by ataku rakietowego)20. 

W roku 1994 sytuacja, maj ca p yw na rozwój koncepcji obrony przeciwra-

kietowej, znowu uleg a zmianie. Wi kszo  w ameryka skim Kongresie zdobyli 

republikanie, których opinia na temat rozbudowy NMD znacznie ró ni a si  od 

opinii administracji prezydenckiej. 16 lutego 1996 r. sekretarz obrony William 

J. Perry zapowiedzia  rozpocz cie nowego programu 3 Plus 3 (Three Plus Three), 

który zak ada  zako czenie i przetestowanie wst pnego etapu systemu NMD 

w 1999 r. Rok pó niej mia a zapa  decyzja o dyslokacji, a do 2003 r. sama dys-

lokacja. W razie braku zagro enia atakiem rakietowym do ko ca 2000 r., zak a-

dano kontynuacje prac do momentu podj cia decyzji o dyslokacji. Równie  

w 1996 r. utworzono biuro ds. koordynacji programu NMD w ramach BDMO, 

w zwi zku z przyj ciem koncepcji obrony terytorium USA przed atakiem rakie-

towym „pa stw zbójeckich”21 (od 2003 r. to Iran i Korea Pó nocna). Wykonanie 

elementów systemu NMD polecono koncernowi Boeing. Ramy czasowe realiza-

cji projektu 3 Plus 3 przesun  opublikowany w 1998 r. raport tzw. panelu gen. 

Larrego Welcha, udowadniaj c brak przetestowania i nieprzygotowanie systemu 

do dyslokacji jego elementów w roku 200322. W zwi zki z tym, termin przesu-

ni to o 2 lata. Kolejny raport z 15 lipca 1998 r., tzw. Raport Komisji Rumsfelda, 

dotyczy  okre lenia stopnia zagro enia atakiem rakietowym ze strony m.in. 

„pa stw zbójeckich”. Gro b  ataku rakietowego uznano za du , jednocze nie 

okre laj c jej dalszy kierunek – zagro enie mia o narasta 23. Komisja Rumsfelda 

nie pomyli a si  w kwestii oceny zagro enia rakietowego, gdy  tydzie  pó niej 

                                                 
20 M. Kaczmarski, op. cit., s. 25–26. 
21 „Pa stwa zbójeckie” – z ang. rogue states, okre lenie u ywane przez administracj  ameryka sk  

dla nazwania pa stw o autorytarnych rz dach, w których amane s  prawa cz owieka, wspierany 

jest terroryzm oraz nast puje rozbudowa arsena u broni masowego ra enia. Okre lenie to zosta-

o u yte ju  w okresie prezydentury B. Clintona, jednak spopularyzowa  je prezydent 

G.W. Bush. W latach 90. XX w. za „pa stwa zbójeckie” uwa ano Afganstan, Irak, Iran, Kore  

Pó nocn  oraz Libi . Afganistan usuni to z listy po interwencji wojskowej w tym kraju, Libi  

za  po zrezygnowaniu z programu nuklearnego. W 2002 r. koncepcja „pa stw zbójeckich” zo-

sta a zast piona przez koncepcj  „osi z a”, w sk ad której wesz y Irak, Iran i Korea Pó nocna. Po 

inwazji na Irak, kraj ten wykre lono z listy. W 2006 r. ponownie powrócono do okre lenia „pa -

stwa zbójeckie”. 
22 Report of the National Missile Defense Review Committe (Welsch Report), November 16, 1999, 

ród o: http://fas.org/spp/starwars/program/welsh.pdf [stan z: 2.03.2009]. 
23 Executive Summary of the Report of the Commission to Asses the Ballistic Missile Threat to the 

United States, July 15, 1998, ród o: http://www.fas.org/irp/threat/bm-threat.htm [stan 

z: 2.03.2009]. 
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(22 lipca 1998 r.) prób  rakiety redniego zasi gu typu Shahab – 3 podj  Iran, 

a 31 sierpnia 1998 r. Korea Pó nocna (próba rakiety redniego zasi gu Tae-

po’dong-1). W roku 1999 zwi kszono fundusze na projekt NMD oraz podj to 

decyzj  o konieczno ci modyfikacji Uk adu ABM. Kongres przyj  tak e w lip-

cu 1999 r. National Missile Defense Act of 1999, reguluj cy kwestie rozmiesz-

czenia systemu NMD dla jak najszybszej ochrony pa stwa przed atakiem rakie-

towym24. 

Kolejna zmiana prezydentury, po której w adz  przej  George W. Bush, 

spowodowa a rozbudowanie koncepcji systemu obrony przeciwrakietowej Sta-

nów Zjednoczonych. Prezydenckie przemówienie z maja 2001 r. sta o si  wy-

znacznikiem stanowiska g owy pa stwa ameryka skiego w sprawie obrony 

przeciwrakietowej. Bush zapowiedzia  m.in. budow  systemu, który chroni by 

terytorium USA, wojsko ameryka skie oraz sojusznicze, a tak e potrzebn  do 

tego celu rewizj  postanowie  Uk adu ABM25. Omawianemu systemowi nadano 

nazw  Missile Defense – Obrona Przeciwrakietowa. Zapowiadane w przemó-

wieniu na Uniwersytecie Obrony Narodowej anulowanie postanowie  Uk adu 

ABM nast pi o ostatecznie po zamachach terrorystycznych z 11 wrze nia 2001 r. 

W grudniu prezydent G. W. Bush wycofa  kraj z uk adu, który zgodnie z wcze-

niejszymi za o eniami wygas  w przeci gu 6 miesi cy. Tym samym Stany 

Zjednoczone przesta y obowi zywa  ograniczenia wynikaj ce z Uk adu ABM, 

co do ilo ci i jako ci systemu obrony przeciwrakietowej. Obrona przeciwrakie-

towa zosta a zakwalifikowana jako element planowania obrony oraz potrakto-

wana jako zintegrowany „system systemów”. Zwi kszono wydatki na badania 

i budow  systemu MD, które w trakcie prezydentury G. Busha oscylowa y wo-

kó  sumy 7–8 miliardów dolarów rocznie26. W strategii Bezpiecze stwa Naro-

dowego Stanów Zjednoczonych (The National Security Strategy of the United 

States of America) z 2002 r. uznano za konieczne stworzenie mo liwo ci zada-

nia uderzenia wyprzedzaj cego27, które mia oby skutecznie przeciwdzia a  

gro bom oraz atakom z u yciem broni masowego ra enia, wymierzonym 

w USA lub jego sojuszników28. Pod koniec 2002 r. prezydent G.W. Bush wyda  

                                                 
24 National Missile Defense Act of 1999, ród o: http://www.cdi.org/friendlyversion/ 

printversion.cfm?documentID=1005 [stan z: 2.03.2009]. 
25 Remarks by the President to Students and Faculty At National Defense University, Washington, 

D.C., May 1, 2001, ród o: http://www.fcnl.org/issues/item_print.php?item_id=277&issue_id=76 

[stan z: 9.03.2009]. 
26 P. Pacholski, System obrony przeciwrakietowej. Rozwój i znaczenie, Warszawa 2003, s. 7. 
27 Strategia odstraszania zosta a zakwalifikowana jako niewystarczaj ca do powstrzymania ewen-

tualnego ataku rakietowego ze strony pa stw zbójeckich (K. Ho dak, op. cit., s. 29.). 
28 The National Security Strategy of the United States of America, September 2002, ród o: 

http://www.acq.osd.mil/ncbdp/nm/docs/Relevant%20Docs/national_security_strategy.pdf [stan 

z: 9.03.2009]. 
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tak e dyrektyw  (National Security Presidential Directive), rozszerzaj c  prace 

nad systemem MD oraz przej cie jej przez pa stwa partnerskie29. 

Cele systemu MD podzielone zosta y na propagandowe i rzeczywiste. Za o-

enia propagandowe (deklarowane) w wyczerpuj cy sposób przedstawi  prezy-

dent G.W. Bush podczas wspomnianego ju  przemówienia na Uniwersytecie 

Obrony Narodowej w maju 2001 r. Natomiast cele rzeczywiste szeroko opisy-

wa a strategia bezpiecze stwa USA. Wi kszo  celów rzeczywistych i propa-

gandowych (deklarowanych) by a zbie na. W przemówieniu z maja 2001 r. – 

Remarks by the President to Students and Faculty At National Defense Universi-

ty – pojawi y si  wzmianki o nieprzewidywalno ci oraz du ym zagro eniu ze 

strony tzw. „pa stw zbójeckich”. Ich wra liwo  na stosowan  do tej pory przez 

Stany Zjednoczone strategi  odstraszania by a zbyt ma a, aby jedynie na niej 

oprze  ca  strategi  obronn . Zatem konieczne sta o si  przyj cie zintegrowa-

nego systemu obrony (obok strategii odstraszania), aby ewentualny atak rakie-

towy by  dla wrogich pa stw ma o atrakcyjny30. St d wynika o g ówne, dekla-

rowane zadanie systemu MD, którym by a ochrona terytorium Stanów Zjedno-

czonych, ich si  zbrojnych oraz jego sojuszników i ich armii oraz ochrona wojsk 

ameryka skich za granic  przed atakami rakiet balistycznych ze strony pa stw 

tzw. „nowych” (Iran, Korea Pó nocna), d cych lub posiadaj cych bro  maso-

wego ra enia oraz technologi  do jej przenoszenia31. Innym celem deklarowa-

nym by a ochrona przed przypadkowym lub nieautoryzowanym atakiem rakie-

towym, zagro eniem ze strony Rosji oraz Chin32. Cele rzeczywiste w du ej mie-

rze pokrywa y si  z celami deklarowanymi. G ównym celem rzeczywistym by a 

obrona przed atakiem rakietowym ze strony „pa stw zbójeckich”. Administracja 

rz dowa Stanów Zjednoczonych postrzega a kwesti  bezpiecze stwa mi dzyna-

rodowego przez pryzmat raportu Komisji Rumsfelda, stwierdzaj cego, e zagro-

enie atakiem rakietowym ze strony wy ej wspomnianych pa stw jest du e. 

Szczegó owe informacje co do rodzaju i zasi gu broni masowego ra enia, b d -

cej w posiadaniu Iranu i Korei Pó nocnej, nie s  mo liwe do uzyskania. Niew t-

pliwie jednak w kr gach rz dowych USA panowa o przekonanie o rych ym wej-

ciu w posiadanie przez pa stwa wrogie rakiet zdolnych dosi gn  terytorium 

Stanów Zjednoczonych ( wiadczy y o tym testy ira skiej rakiety redniego za-

si gu Shahab-3 w 1998 i 2006 r., i Shahab-4 w 2006 r. oraz pó nocnokorea -

skiej rakiety redniego zasi gu Taepo’dong-1 w 1998 r., oraz rakiety dalekiego 

                                                 
29 National Security Presidential Directive, NSPD-23, December 16, 2002, ród o: 

http://www.fas.org/irp/offdocs/nspd/nspd-23.htm [stan z: 9.03.2009]. 
30 Remarks by the President to Students and Faculty At National Defense University, op. cit. 
31 K. Ho dak, op. cit., s. 31. 
32 ród em konfliktów mi dzy USA i Chinami jest kwestia Tajwanu oraz d enie obu pa stw do 

powi kszania swoich stref wp ywów w rejonie Azji i Pacyfiku. 
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zasi gu Taepo’dong-2 w 2006 r.). W przemówieniu na Uniwersytecie Obrony 

Narodowej prezydent Bush og osi  g ówny cel systemu MD, jakim mia o by  

wzmocnienie oraz uwiarygodnienie strategii odstraszania, co sta o si  kolejnym 

celem rzeczywistym. Nowa strategia bezpiecze stwa USA mia a zatem oprze  

si  na si ach defensywnych, w postaci gro by uderzenia odwetowego, oraz ofen-

sywnych, w postaci tarczy przeciwrakietowej, b d cej filarem skutecznej obro-

ny, w rzeczywisto ci pozwalaj cym na przeprowadzenie pierwszego uderzenia33. 

Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych, w tym system bezpiecze stwa 

w okresie po zimnej wojnie, opiera si  g ównie o prób  utrzymania dotychcza-

sowego porz dku mi dzynarodowego, w którym USA stanowi  by mia y domi-

nuj ce ogniwo. Nienaruszalno  status quo wyra a si  w czterech wymiarach: 

globalnym zasi gu si y militarnej, globalnym oddzia ywaniu gospodarczym, 

globalnej atrakcyjno ci kulturowej i ideologicznej oraz na globalnej sile poli-

tycznej34. W zwi zku z powy szym na pocz tku XXI wieku USA przyj y now  

polistrategi , gdzie znacznie wzros a rola obrony w koncepcji strategii odstra-

szania (w postaci modyfikacji i unowocze nie  systemu MD) oraz pojawi o si  

rosn ce przyzwolenie na u ywanie broni masowego ra enia w razie zagro enia 

konfliktami zbrojnymi. Ju  we wrze niu 2001 r. zosta  opublikowany Quadren-

nial Defense Review Report, w którym uznano za konieczne wyszkolenie i prze-

kszta cenie ameryka skiej armii w taki sposób, aby mo liwe by o przerzucenie 

jej w ci gu 24 godzin w konkretne miejsce konfliktu i zako czenie jego trwania 

w jak najkrótszym czasie35. Potwierdza oby to hegemoni  USA w dziedzinie mi-

litarnej oraz zmian  postawy z wyczekuj cej (wobec rozgrywaj cych si  kon-

fliktów regionalnych) na aktywn , wyra on  w szybkim reagowaniu i podejmo-

waniu akcji. 

Koncepcja MD wpisuje si  w kierunek polityki zagranicznej Stanów Zjed-

noczonych, przyj ty po zimnej wojnie – unilateralizm. Priorytetem w kwestii 

polityki zagranicznej sta o si  zapewnienie pa stwu obrony oraz bezpiecze -

stwa. System MD ma po rednio uczestniczy  w procesie, którego zadaniem jest 

zapobieganie proliferacji broni masowego ra enia. Skuteczna tarcza przeciwra-

kietowa przyczyni  si  mo e do uzyskania przez Stany Zjednoczone bezpie-

cze stwa absolutnego, którego podstaw  by aby mo liwo  interweniowania 

w miejscach konfliktów regionalnych bez ryzyka ataku odwetowego lub jego 

gro by na terytorium USA lub w celu zadania strat wojskom ameryka skim i ich 

sojusznikom poza granicami kraju. Grozi to dowolno ci  w podejmowaniu de-

cyzji przez USA dotycz cych zbrojnej obrony w asnych interesów w ró nych 

                                                 
33 M. Kaczmarski, op. cit., s. 35–38. 
34 K. Ho dak, op. cit., s. 33. 
35 Quadrennial Defense Review Report, September 30, 2001, ród o: http://www.defenselink.mil/ 

pubs/pdfs/qdr2001.pdf [stan z: 13.03.2009]. 
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cz ciach wiata. Jednak e faktem jest, e zagro enie atakiem rakietowym ze 

strony „pa stw zbójeckich” jest realne, na co wskazuj  liczne testy broni maso-

wego ra enia ró nego zasi gu. Posiadanie broni j drowej stanowi powa ny ele-

ment odstraszaj cy Stany Zjednoczone od anga owania si  w konflikty regio-

nalne. Dodatkowo wra liwo  pa stw wrogich USA na ameryka sk  strategi  

odstraszania jest dosy  niska, co ogranicza mo liwo ci aktywnej polityki zagra-

nicznej w obronie ameryka skich stref wp ywu. Dzi ki systemowi MD strategia 

odstraszania zostanie wzmocniona o efektywn  strategi  obrony. Ewentualne 

uderzenie rakietowe (pierwsze lub odwetowe) nie przyniesie zamierzonych 

skutków, nawet je li tarcza okaza aby si  nie w 100% szczelna. Tarcza przeciw-

rakietowa zwi kszy swobod  dzia a  prowadzonych przez ameryka sk  armi  

poza granicami kraju, wzmocni pozycj  przetargow  USA, pozwoli na zadanie 

pierwszego uderzenia rakietowego, bez obawy uderzenia odwetowego. 

System MD stanowi równie  wa ny element w koncepcji dominacji ekono-

micznej Stanów Zjednoczonych. Dynamiczny rozwój technologii, unowocze-

nienie w sferze militarnej36 – zale  w du ej mierze od jako ci i rodków finan-

sowych przeznaczonych na badania i budow  tarczy przeciwrakietowej. 

Wzmocnienie strategii odstraszania koncepcj  skutecznej obrony, tarcz  

przeciwrakietow , jest zmian  o donios ym charakterze. Posiadanie broni ma-

sowego ra enia oraz technologii do jej przenoszenia przez „pa stwa zbójeckie” 

wymog o na administracji ameryka skiej przekszta cenie tradycyjnej strategii 

odstraszania37. Unowocze niony system MD – zaopatrzony w wyrzutnie rakie-

towe, satelity kosmiczne ledz ce trajektori  lotu rakiet, czy te  w system od-

ró niana g owic bojowych od g owic fa szywych – jest w a ciwie niemo liwy 

do przenikni cia. Wymaga oby to olbrzymich nak adów finansowych, co dla 

wi kszo ci „pa stw zbójeckich” jest niemo liwe do uzyskania38. 

Budowa systemu MD oparta jest na wszystkich poziomach obrony – strate-

gicznym, operacyjnym oraz taktycznym39. Zawiera elementy rozmieszczone na 

l dzie, w wodzie oraz w przestrzeni kosmicznej. Zak ada przechwytywanie wro-

gich rakiet bez wzgl du na miejsce ich wystrzelenia, fazy lotu czy te  zasi g40. 

                                                 
36 K. Kaczmarski, T. Hypki, Tarcza a sprawa polska. Raport, „Wojsko, Technika, Obronno ” 

2006, nr 1, s. 5. 
37 B. Górka-Winter, System obrony przeciwrakietowej Stanów Zjednoczonych. Implikacje dla Pol-

ski, Ekspertyzy, Warszawa 2005, s. 7. 
38 K. Ho dak, op. cit., s. 37. 
39 S. Koziej, Tarcza nad Polsk , „Polska Zbrojna” lipiec 2002, nr 31 (289). 
40 Rakiety balistyczne mo na podzieli  na rakiety krótkiego zasi gu (do 1 tys. km), redniego za-

si gu (1 tys. km – 3 tys. km), dalszego zasi gu (3 tys. km – 5,5 tys. km) oraz mi dzykontynen-

talne (ponad 5,5 tys. km). Istniej  trzy fazy lotu rakiet balistycznych: pocz tkowa (od wystrze-

lenia do wyj cia poza atmosfer , trwa 3–5 min.), rodkowa (w strefie pozaatmosferycznej, gdzie 

nast puje oddzielenie g owicy od silnika rakiety, trwa ok. 20 min.) oraz ko cowa (od wej cia 
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Wielowarstwowo  systemu MD polega na przechwytywaniu i niszczeniu rakiet 

nieprzyjaciela: 

1. W pierwszej fazie lotu (startowej – boost phase). Wrogie rakiety zostaj  

przechwycone dzi ki broni laserowej bazowania powietrznego i kosmiczne-

go. Bro  laserow  tworz : 

— Interceptor Energii Kinetycznej (Kinetic Energy Interceptor, KEI), 

umieszczony na platformie kosmicznej, naziemnej lub morskiej. 

Interceptor Energii Kinetycznej stanowi podstaw  systemu przechwytuj cego. 

Sk ada  si  ma z mobilnych wyrzutni l dowych, morskich, a tak e planowanych 

wyrzutni kosmicznych. Wyrzutnie maj  by  rozlokowane w dowolnych miej-

scach na ca ym wiecie41. Po raz pierwszy KEI przetestowano w marcu 2006 r. 

W fazie bada  znajduj  si  najbardziej zaawansowane interceptory bazowania 

kosmicznego. 

— Laser, umieszczony na pok adzie statku powietrznego (Airborne Laser, 

ABL) lub na platformie kosmicznej (Space-Based Laser, SBL). 

Zadaniem lasera jest unieszkodliwienie rakiet tu  po ich wystrzeleniu, na teryto-

rium przeciwnika. Lasery umieszczone b d  na pok adach statków powietrznych 

(ABL) typu Boeing 747-400 Freighter, a tak e na platformach kosmicznych 

(SBL). ABL ma by  pierwszym na wiecie systemem wykorzystuj cym bro  la-

serow  na pok adzie statku powietrznego. Planuje si , e lasery posiada  b d  

skupion  wi zk  (2–3 MW) o w a ciwo ciach energetycznych i chemicznych. 

Pozwala to na niszczenie rakiet na odleg o  co najmniej 450 km, co daje pod-

staw  do unieszkodliwiania rakiet redniego i mi dzykontynentalnego zasi gu. 

Podobnie jak KEI, system ABL znajduje si  w fazie bada . Pierwszy test syste-

mu zako czony sukcesem odby  si  w sierpniu 2007 r. Jego zdolno  operacyjn  

szacuje si  na lata 2009–201142. 

Bro  laserowa dzia a na podstawie: 

— Informacji z kosmicznych satelitów obserwacji i ledzenia rakiet przy 

u yciu promieni podczerwonych (Space-Based Infrared System, SBIRS). 

System Obserwacji i ledzenia w Podczerwieni sk ada si  z satelitów, które pe -

ni  ró ne funkcje w zale no ci od wysoko ci rozmieszczenia. Stacje wysokoor-

bitalne (SBIRS-high), umieszczone na wysokich orbitach ekliptycznych Ziemi, 

wykrywaj  miejsce startu wrogich rakiet, ledz  trajektorie ich lotu, a informacje 

przekazuj  do systemu Dowodzenia, czno ci i Zarz dzania Polem Walki 

(BM/C3). Stacje niskoorbitalne (SBIRS-low) umieszczone s  na orbicie geosta-

cjonarnej Ziemi. Maj  one za zadanie ledzenie (ju  z wi ksz  dok adno ci ) 

                                                 
w atmosfer  ziemsk  do osi gni cia celu naziemnego, trwa ok. 1 min.), ród o: http:// 

www.mda.mil/mdalink/html/basics.html [stan z: 13.03.2009]. 
41 S.A. Hildreth, Missile Defense: The Current Debate, Report to Congress, July 19, 2005, s. 19. 
42 The Aiborne Laser, ród o: http://www.mda.mil/mdalink/pdf/laser.pdf [stan z: 14.03.2009]. 
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i okre lenie trajektorii lotu wrogiej rakiety (w rodkowej fazie – poza atmosfer  

ziemsk ), a tak e zbieranie informacji o ilo ci oddzielanych od rakiety elemen-

tów (co pozwoli na odró nienie g owicy bojowej od celów pu apek). Stacje 

SBIRS s u  do obserwowania zarówno ca ej rakiety, jaki i samej g owicy po 

wypaleniu si  silników43. Zdolno  operacyjn  systemu SBIRS planuje si  na 

rok 2011. 

— Informacji z Naziemnych Radarów Wczesnego Ostrzegania (Upgraded 

Early Warning Radars, UEWR). 

Radary naziemne s u  do obserwacji przestrzeni kosmicznej, dzi ki czemu 

mo liwe jest wykrycie startów wrogich rakiet balistycznych oraz ledzenie tra-

jektorii ich lotu w pocz tkowej fazie. Stacje UEWR rozmieszczone s  na teryto-

rium Stanów Zjednoczonych (Clear, Beale, Cape Cod) oraz w Wielkiej Brytanii 

(Fylingdales) i Danii (na Grenlandii – Thule). Stacje naziemne ledz  równie  

kierunek lotu rakiet w rodkowej fazie lotu, po czym informacje przekazuj  do 

naziemnych radarów, pracuj cych w pa mie X (XBR)44. 

— Radiolokatorów kierowania ogniem (X-Band Radar, XBR). 

Radary Pracuj ce w Pa mie X, bazowania naziemnego lub morskiego, s  bardzo 

wa nym elementem systemu wykrywania, identyfikacji i ledzenia wrogich ra-

kiet balistycznych. Wykrycie i wst pne okre lenie po o enia celów nale y do sa-

telitów SBIRS oraz radarów UEWR. Radiolokatory XBR ledz  za  g owice bo-

jowe, wyodr bniaj  je spo ród celów pozornych (mo liwo  rozró niana kszta -

tów i innych cech g owic bojowych) oraz precyzyjnie okre laj  trajektori  ich 

lotu. Dane przesy ane do systemu BM/C3 cechuj  si  zatem du  dok adno ci . 

Radiolokatory kierowania ogniem charakteryzuj  si  prac  w wysokim zakresie 

cz stotliwo ci oraz rozdzielczo ci, a tak e mo liwo ci  technologicznego prze-

twarzania sygna ów45. 

Faza startowa rakiety balistycznej jest najbardziej krytyczna. Wówczas ra-

kieta porusza si  najwolniej spo ród trzech faz i jest obiektem wzgl dnie du ym. 

W fazie pocz tkowej istniej  najwi ksze szanse na zniszczenie rakiety. Prze-

chwycenie obiektu w jego pocz tkowej fazie lotu wymaga ci g o ci obserwacji 

potencjalnych miejsc startu rakiet, systemu który wykry by wystrzelone obiekty 

oraz natychmiastowo skierowa  w ich kierunku odpowiednie rodki ra enia. 

Zniszczenie wrogiej rakiety odbywa si  nad terytorium przeciwnika, co skutecz-

nie pozwala na wyeliminowanie ewentualnych, negatywnych skutków w przy-

padku przechwycenia jej nad swoim lub nad terytorium pa stw trzecich (ska e-

nia chemiczne, biologiczne lub j drowe). 

                                                 
43 M. Malec, P. Durys, P. Pacholski, op. cit., s. 18–19. 
44 K. Ho dak, op. cit., s. 76. 
45 K. Ho dak, op. cit., s. 76–77. 



 System Ochrony Przeciwrakietowej... 249 

2. W rodkowej fazie lotu (medium phase). Rakiet  balistyczn  wystrzelon  

przez nieprzyjaciela przechwytuje si  w strefie pozaatmosferycznej. S u  

temu: 

— Obrona Przeciwrakietowa Bazowania Naziemnego (Ground-Based Mid-

course Defense, GBMD), któr  tworz  wyrzutnie rakiet przechwytuj -

cych, umiejscowionych w ró nych rejonach wiata. 

Na system GBMD sk adaj  si  naziemne rakiety przechwytuj ce (Ground-Based 

Interceptors, GBI), systemy ich wyrzutni oraz podziemne silosy. GBI to nowo-

czesne przeciwrakiety, które przeznaczone s  do niszczenia wrogich rakiet dale-

kiego zasi gu w rodkowej fazie lotu. Naziemne wyrzutnie rakiet zbudowane 

zosta y w Bazie Si  Powietrznych w Vandenbergu (Kalifornia) oraz w Fort Gre-

ely na Alasce. Zak ada si , e do 2011 r. zostanie wybudowanych ok. 44 wy-

rzutni, w tym ok. 10 w Europie (Polsce)46. Rakieta przechwytuj ca GBI z o ona 

jest z elementu uderzeniowego (Exo-atmospheric Kill Vehicle, EKV) oraz nap -

dowego (Booster). G ówn  rol  odgrywa EKV, którego zadaniem jest zniszcze-

nie wrogiego obiektu wskutek bezpo redniego zderzenia. EKV nie jest uzbrojo-

ny w adn  z g owic bojowych, zniszczenie rakiety jest spowodowane uwolnie-

niem energii kinetycznej w momencie zderzenia przy pr dko ci ok. 26 tys. 

km/h47. Przeciwrakieta dzia a na podstawie decyzji podj tych przez system 

BM/C3 oraz dzi ki elementowi namierzaj cemu, który odnajduje i ledzi trajek-

tori  lotu obiektu do momentu zderzenia – tzw. punktu przechwycenia. Urz -

dzenie nap dowe przeciwrakiety to dwustopniowy silnik, nap dzany paliwem 

rakietowym, który wynosi element uderzeniowy w przestrze  kosmiczn . Roz-

czenie obydwu elementów GBI odbywa si  poza atmosfer  ziemsk , wówczas 

EKV porusza si  w wyniku si y bezw adno ci, kierowany silnikami pok ado-

wymi (mo liwo  korekty lotu)48. 

— Obrona przed Rakietami Balistycznymi Bazowania Morskiego Aegis 

(Aegis Ballistic Missile Defense). 

Zadaniem systemu Aegis jest niszczenie wrogich rakiet dzi ki wystrzeliwaniu 

przeciwrakiet umieszczonych na niszczycielach klasy Arleigh Burke i kr owni-

kach klasy Ticonderoga. Niszczyciele oraz kr owniki wyposa one s  w syste-

my wczesnego ostrzegania (AN/SPY-1) oraz system rakiet przechwytuj cych 

Standard Missile-3 (SM-3). Aegis stworzony jest g ównie dla wsparcia systemu 

ochrony przeciwrakietowej teatru dzia a  (TMD), przede wszystkim w momen-

cie, gdy u ycie systemów naziemnych oka e si  niemo liwe. W budow  syste-

mu Aegis zaanga owane s  tak e: Japonia, Norwegia, Australia, Korea Po u-

                                                 
46 Ground-Based Midcourse Defense, ród o: http://www.mda.mil/mdalink/pdf/gmdfacts.pdf [stan 

z: 14.03.2009]. 
47 M. Malec, P. Durys, P. Pacholski, op. cit., s. 23. 
48 K. Ho dak, op. cit., s. 81. 
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dniowa oraz Hiszpania. Ograniczone zdolno ci operacyjne Aegis uzyska  ju  

w grudniu 2004 r. Obecnie Stany Zjednoczone s  w posiadaniu 18 okr tów wy-

posa onych w system Aegis (3 kr owniki i 15 niszczycieli), stacjonuj cych na 

Pacyfiku i Morzu Adriatyckim49. 

Przechwytywanie wrogich rakiet odbywa si  metod  hit to kill – energia ki-

netyczna uzyskana w wyniku zderzenia wrogiej rakiety z antyrakiet  niszczy 

obydwa obiekty. W rodkowej fazie lotu nast puje oddzielenie g owicy j drowej 

od silników rakiety, co powoduje jej swobodne szybowanie. Pozwala to na do-

k adne okre lenie trajektorii lotu g owicy i zidentyfikowania najbardziej dogod-

nego miejsca ra enia. Równie  w rodkowej strefie nast puje rozszczepienie 

g owicy bojowej oraz tzw. pu apek. Konieczne jest zatem posiadanie radarów 

odró niaj cych prawdziwe cele od pozornych. Wymienione wy ej elementy sys-

temu MD kwalifikuj ce si  do rodkowej fazy lotu s  rozwijane przez USA 

w sposób najbardziej intensywny – g ównie ze wzgl dów finansowych oraz 

technologicznych. Pozwalaj  równie  na tzw. ograniczon  obron  – przechwy-

tywanie pojedynczych mi dzykontynentalnych rakiet balistycznych poza atmos-

fer  ziemsk 50. 

3. W ko cowej fazie lotu (terminal phase). Zestrzeliwanie wrogich rakiet, 

g ównie krótkiego i redniego zasi gu, w ko cowej fazie lotu stanowi tzw. 

„ostatni  lini  obrony”. Odpowiedzialne s  za to systemy: 

— Obrony Przeciwrakietowej Teatru Dzia a  (Theatre Missile Defense). 

— Obrony Powietrznej Teatru Dzia a  na Du ej Wysoko ci (Terminal High At-

titude Area Defense, THAAD). 

THAAD stanowi naziemny system wyrzutni rakietowych oraz radarów. Rakiety 

wystrzeliwane s  z pojazdów wojskowych. Zadaniem systemu jest ochrona 

przed rakietami krótkiego i redniego zasi gu. Unieszkodliwianie wrogich rakiet 

odbywa si  w rodkowej oraz ko cowej fazie ich lotu w wy szych warstwach 

atmosfery. System THAAD charakteryzuje wi kszy (w porównaniu do MEADS 

i PAC-3) zasi g ra enia, co pozwala na ochron  wi kszych obszarów (np. miejsc 

operacji wojskowych) przed atakiem rakietowym. Pierwsze zako czone sukce-

sem testy sytemu odby y si  w czerwcu 2008 r., a uzyskanie przez niego zdolno-

ci operacyjnych szacuje si  na lata 2010–201151. 

— System Obrony Powietrznej redniego Zasi gu, rozwijany w ramach NATO 

(Medium Extender Area Defense System, MEADS). 

                                                 
49 Aegis Ballistic Missile Defense, ród o: http://www.mda.mil/mdalink/pdf/aegis.pdf [stan 

z: 13.03.2009]. 
50 National Missile Defense, ród o: http://www.fas.org/spp/starwars/program/nmd/ [stan 

z: 13.03.2009]. 
51 Terminal High Altitude Area Defense, ród o: http://www.mda.mil/mdalink/pdf/thaad.pdf [stan 

z: 14.03. 2009]. 
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System MEADS rozwijany jest wspólnie z sojusznikami europejskimi oraz przy 

wspó pracy z Rosj . Celem systemu jest obrona przed rakietami krótkiego 

i redniego zasi gu oraz pociskami samosteruj cymi typu Cruise, na obszarach 

obj tych dzia aniami wojskowymi (ochrona sojuszniczych si  zbrojnych w cza-

sie misji pokojowych, konfliktów regionalnych). System MEADS b dzie wyko-

rzystywa  do przechwytywania wrogich rakiet system Patriot-3. Wspó prac  

w budowie MEADS podj y Niemcy oraz W ochy. Uzyskanie ca kowitej zdol-

no ci operacyjnej szacuje si  na rok 201452. 

— Rakieta Patriot-3 (Patriot Advanced Capability-3, PAC-3). 

System PAC-3 to pojedyncze wyrzutnie 16. rakiet, umiejscowione na mobilnych 

stacjach. Ich celem jest ochrona wojsk operacyjnych przed atakiem rakietowym 

krótkiego i redniego zasi gu w ko cowej fazie lotu. Jeden z systemów PAC-3 

znajduje si  w Fort Bliss w Teksasie. Korzystaj  z niego tak e Niemcy, Holen-

drzy, Japo czycy, Izraelczycy, zainstalowano go równie  na Tajwanie i w Kata-

rze. System PAC-3 posiada status operacyjny od 2003 r. – rozpocz cia wojny 

w Iraku53. 

Wszystkie systemy, dzia aj ce w ko cowej fazie lotu, bazuj  na technologii 

hit to kill. W tej fazie wrogie rakiety posiadaj  najwi ksz  pr dko , w zwi zku 

z tym elementy trzeciej warstwy systemu MD powinny by  mobilne oraz cha-

rakteryzowa  si  niezwyk  szybko ci  dzia ania. 

Dzia aniem systemu MD we wszystkich fazach lotu rakiet balistycznych kie-

ruje System Dowodzenia, czno ci i Zarz dzania Polem Walki (Battle Mana-

gement, Command, Control and Communications, BM/C3). Obok niego dzia a-

nie tarczy przeciwrakietowej koordynuj  równie : system dowodzenia i zarz -

dzania polem walki (BM/C2)54 oraz system czno ci kierowania przeciwrakie-

tami (IFICS). System BM/C3 koordynuje prac  wszystkich podsystemów MD, 

zbiera, przetwarza dane, odnajduje i wyznacza punkt przechwycenia, podejmuje 

decyzj  o odpaleniu przeciwrakiet, ocenia skuteczno  operacji oraz podejmuje 

ewentualn  decyzj  o ponownym odpaleniu przeciwrakiety. W sk ad BM/C3 

wchodzi sprz t komputerowy oraz oprogramowanie, a tak e rodki czno ci 

umo liwiaj ce odpowiednie planowanie. G ówne podsystemy BM/C3 to podsys-

tem dowodzenia i kierowania oraz czno ci55. Z kolei system BM/C2 zapewnia 

ledzenie wrogiej rakiety i ocen  prawdopodobie stwa jej zniszczenia. Przetwa-

rza i przekazuje informacje ze stacji satelitarnych SBIRS oraz naziemnych stacji 

radarowych XBR i UEWR. Pe ni funkcj  centralnego o rodka gotowo ci, dzia-

                                                 
52 K. Ho dak, op. cit., s. 84. 
53 Ibidem, s. 85. 
54 Przez niektórych autorów nazywany systemem dowodzenia i kierowania ogniem (M. Malec, 

P. Durys, P. Pacholski, op. cit., s. 18.). 
55 M. Malec, P. Durys, P. Pacholski, op. cit., s. 25. 
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ania i kontroli nad ca o ci  systemu MD56. Na system IFICS sk adaj  si  na-

ziemne stacje pracuj ce w szerokim pa mie cz stotliwo ci, które gwarantuj  

czno  mi dzy systemem dowodzenia i zarz dzaniem polem walki (BM/C2) 

a elementem uderzeniowym przeciwrakiety (EKV). czno  odbywa si  w cza-

sie lotu EKV do miejsca przechwycenia. W tym czasie odbywa si  równie  ci -

g a aktualizacja danych dotycz cych trajektorii i po o enia wrogiego obiektu 

dzi ki systemowi naprowadzania (In-Flight Target Upgrades, IFTU). 

Wszystkie systemy czno ci MD zapewniaj  komunikacj  mi dzy elemen-

tami wewn trznymi MD (stanowiskami startowymi a stanowiskami dowodze-

nia) oraz zewn trznymi, w ramach wymiany informacji57. 

Na funkcjonalno  systemu MD sk adaj  si  trzy podsystemy: 

1. podsystem wykrywania, wczesnego ostrzegania i ledzenia, który wykrywa 

wrogie rakiety, ledzi trajektori  ich lotu oraz naprowadza przeciwrakiety; 

2. podsystem ra enia (przechwytywania), niszcz cy wrogie rakiety przez za-

stosowanie rodków niszczenia kinetycznego (metoda hit to kill) lub energii 

przesy anej (promieni laserowych); 

3. podsystem dowodzenia, kierowania i czno ci, zapewniaj cy szybki i bez-

b dny proces decyzyjny58. 

Twórcy systemu MD skupili si  na niszczeniu wrogich rakiet balistycznych 

w ich rodkowej fazie lotu. Pozwala to niszczy  obiekty nieprzyjaciela poza at-

mosfer  ziemsk  poprzez antypociski z naziemnych wyrzutni rakietowych lub 

tych umieszczonych na morzu. Istota dzia ania tarczy przeciwrakietowej w obec- 

nym kszta cie opiera si  na mechanizmie: 

1. Odpalenie wrogiej rakiety powoduje uruchomienie satelitarnych stacji wcze-

snego ostrzegania SBIRS oraz naziemnych stacji radarowych UEWR. ledz  

one obiekt, przekazuj c informacje o po o eniu i trajektorii do stacji ledze-

nia XBR, a tak e do systemu dowodzenia. 

2. System dowodzenia wykrywa cel, a radiolokatory kierowania ogniem XBR 

ledz  obiekt w a ciwy (g owic  bojow ), a tak e obiekt pozorny (pu apk ). 

3. Radiolokatory XBR ustalaj  dok adne po o enie obiektu w a ciwego oraz 

trajektorii jego lotu i przekazuj  te informacji do centrum dowodzenia. 

4. System dowodzenia podejmuje decyzj  o odpaleniu przeciwrakiety. 

5. Dzi ki aparaturze pok adowej oraz informacjom z naziemnych stacji radio-

lokacyjnych, element uderzeniowy przeciwrakiety namierza w a ciwy cel 

w ród celów pozornych. 

                                                 
56 K. Ho dak, op. cit., s. 86; M. Malec, P. Durys, P. Pacholski, op. cit., s. 25. 
57 M. Kaczmarski, op. cit., s. 30.; K. Ho dak, op. cit., s. 86. 
58 Ibidem, s. 72. 
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6. Zderzenie przeciwrakiety z g owic  bojow  nast puje w tzw. punkcie prze-

chwycenia. Obydwa obiekty zostaj  zniszczone wskutek dzia ania energii 

kinetycznej59. G owica ulega zniszczeniu w strefie pozaatmosferycznej. 

W zwi zku z tym, jest ma o prawdopodobne, aby na ziemi  spad y jakiekol- 

wiek szcz tki obiektów. Dzia anie ca ego mechanizmu trwa ok. 20 minut60. 

System Obrony Przeciwrakietowej Stanów Zjednoczonych jest wielowar-

stwow , wielofunkcyjn  oraz wielopoziomow  koncepcj  obronn . Jego historia 

si ga lat 50. XX w., jednak swój tera niejszy kszta t zawdzi cza decyzjom ad-

ministracji prezydenckich urz duj cych po 1989 r. Obecny kszta t systemowi 

MD nada  prezydent G. W. Bush. Znaczenie Obrony Przeciwrakietowej wzrasta-

o wraz z niewystarczaj cymi mo liwo ciami obronnymi strategii odstraszania. 

Tradycyjne odstraszanie w nowych warunkach porz dku mi dzynarodowego 

(dominacji konfliktów regionalnych o charakterze etnicznym i religijnym oraz 

zwi kszaj cego si  udzia u w stosunkach mi dzynarodowych podmiotów nie-

pa stwowych) nie spe nia o pok adanych w nim nadziei. Ma a wra liwo  na 

strategi  odstraszania podmiotów niepa stwowych spowodowa a nacisk na 

zmodyfikowanie nieaktualnej koncepcji bezpiecze stwa narodowego. System 

MD, jako elastyczna i mobilna struktura obronna, sta  si  uzupe nieniem strate-

gii odstraszania. Pozwala on na aktywne anga owanie si  Stanów Zjednoczo-

nych w operacje, maj ce na celu ochron  lub rozszerzenie ameryka skich stref 

wp ywu, bez obawy odwetu. Za budow  i udoskonalaniem systemu MD stoj  

argumenty poparte faktami – rzeczywistymi testami rakiet balistycznych red-

niego i dalekiego zasi gu, wykonywanymi przez pa stwa wrogie Stanom Zjed-

noczonym (Iran i Kore  Pó nocn ). Z drugiej strony obawy mo e budzi  zbytnia 

aktywno  oraz swoboda w podejmowaniu decyzji przez USA o zaanga owaniu 

w konflikty regionalne, w przypadku braku gro by ataku odwetowego. 

                                                 
59 M. Malec, P. Durys, P. Pacholski, op. cit., s. 26–27; K. Ho dak, op. cit., s. 87. 
60 Jak dzia a system obrony antyrakietowej, ród o: http://polish.poland.usembassy.gov/news/ 

obrona-przeciwrakietowa/jak-dziaa-system-obrony-antyrakietowej.html [stan z: 14.03.2009]. 
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Schemat 1. Istota dzia ania systemu obrony przeciwrakietowej 

 

Wyja nienia do schematu: 1 – odpalenie rakiety przez kraj wrogi w kierunku Stanów Zjednoczo-

nych; 2 – system SBIRS wykrywa start rakiety i przekazuje informacje do centrum operacyjnego; 

3 – system UEWR ledzi lot rakiety, przekazuj c informacje do centrum operacyjnego si  ko-

smicznych; 4 – radiolokator kierowania ogniem XBR przejmuje ledzenie rakiety; 5 – decyzja 

o zestrzeleniu rakiety. Start przeciwpocisku GBI; 6 – g owica uderzeniowa EKV niszczy rakiet ; 

7 – satelitarny system obserwacyjny rejestruje zniszczenie rakiety.  

ród o: J. Liwi ski, Rakiety przeciw rakietom, „Wiedza i ycie” 2001, nr 5. 
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Streszczenie 

System Obrony Przeciwrakietowej 

w ameryka skiej koncepcji bezpiecze stwa narodowego 

System Obrony Przeciwrakietowej Stanów Zjednoczonych to koncepcja 

obronna cechuj ca si  wielowarstwowo ci  i wielofunkcyjno ci . Jego historia 

si ga lat 50. XX w. Obecny kszta t zosta  mu nadany przez administracje prezy-

denckie urz duj ce po 1989 r. Tera niejszy wygl d systemowi MD nada  prezy-

dent G.W. Bush. Mo liwo ci obronne strategii odstraszania stale si  zmniejsza-

y. Wzros o tym samym znaczenie Obrony Przeciwrakietowej. Tradycyjne od-

straszanie w nowych warunkach porz dku mi dzynarodowego (konflikty regio-

nalne o charakterze etnicznym i religijnym oraz  udzia  w stosunkach mi dzyna-

rodowych podmiotów niepa stwowych) nie spe nia o przewidzianych zada . 

Ma a wra liwo  na strategi  odstraszania podmiotów niepa stwowych spowo-

dowa a przekszta cenie koncepcji bezpiecze stwa narodowego. System MD sta  

si  uzupe nieniem strategii odstraszania. Pozwoli  on na aktywne anga owanie 

si  Stanów Zjednoczonych w operacje, które chroni y lub rozszerza y ameryka -

skie strefy wp ywu, bez obawy odwetu. Za budow  systemu MD stoj  argumen-

ty, takie jak – testy rakiet balistycznych redniego i dalekiego zasi gu, przepro-

wadzane przez pa stwa wrogie Stanom Zjednoczonym (Iran i Kore  Pó nocn ). 

Z drugiej strony w tpliwo ci budzi wi ksza aktywno  oraz swoboda USA 

w anga owaniu si  w konflikty regionalne, bez gro by ataku odwetowego.  

Summary 

Missile Defense System in the U.S. Concept of National Security 

The defense of the United States is the concept of defense characterized by 

a many layers and many functions. Its history goes back years 50. of the twen- 

tieth century. The current shape was given by the presidential administrations in 

office after 1989. Present the appearance of a system of MD gave President 

G.W. Bush. Capacities defense strategy of deterrence is constantly decreasing. 

Increased the importance of defense. Traditional deterrence in a new interna-

tional order (regional conflicts of ethnic and religious relations, and participation 

in international relations non-state actors) do not implement the envisaged tasks. 

Low sensitivity of a strategy of deterrence of non-state actors transformed the 

concept of national security. The MD has become a complement to the strategy 

of deterrence. This allowed to active engagement of the United States in opera-

tions that protect or widened the U.S. impact zone, without fear of revenge. With 
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the construction of MD are arguments such as – the average and long-range tests 

of a ballistic missiles, carried out by a hostile country the United States (Iran and 

North Korea). On the other hand, doubts causes the greater activity and freedom 

of the United States in engaging in regional conflicts without the threat of re-

venge attacks. 

 


