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Program budowy fregat wielozadaniowych dla Marynarki Wojennej RP pod kryptonimem 
Miecznik to priorytetowe przedsięwzięcie w ramach procesu jej modernizacji. Jednocześnie 
jedyne tej wagi, które doczekało się etapu realizacji w ostatnich kilku dekadach. Będzie ono 
też najdroższym zakupem sprzętu dla polskich sił morskich w historii, jak również jednym 
z najdroższych dla Sił Zbrojnych RP w ogóle. Nic więc dziwnego, że opinia publiczna jest 
żywo zainteresowana losami Miecznika. Poniższy raport techniczny ma na celu przybliżenie 
platform okrętowych, spośród których zostanie wyłoniony projekt, stanowiący bazę do dal-
szego projektowania naszych perspektywicznych fregat.

Obecnie Marynarka 
Wojenna RP eksplo-
atuje dwie eks-ame-
rykańskie fregaty 
typu Oliver Hazard 
Perry z początku 
lat 80.

Ilustracje: Christian 
Valverde, Peter 
Beeh, Tomasz Grot-
nik, Babcock Inter-
national, Navantia, 
thyssenkrupp Marine 
Systems.

Z e s p ó ł  B a d a ń  i  A n a l i z  M i l i t a r n y c h

Miecznik - raport techniczny

O obecnym stanie Marynarki Wojennej RP (MW RP) 
napisano już wiele. Powszechnie znany jest fakt 
zapaści morskiego rodzaju Sił Zbrojnych RP, ich 

zaniedbanie i degradacja możliwości operacyjnych. 
Niestety, miniony rok przyniósł kolejny cios osłabiający 

potencjał polskiej floty. Zakończono eksploatację okrętów 
podwodnych typu Kobben, co oznacza, że w służbie pozosta-
ła ostatnia jednostka tej klasy, przeszło 35-letni, wysłużony 
ORP Orzeł, jeszcze sowieckiej produkcji. Sytuacja ta zagra-
ża utrzymaniu zdolności do działań podwodnych polskiej 
floty. Ratunkiem jest jedynie szybka realizacja programu 
okrętu podwodnego nowego typu pod kryptonimem Orka, 
poprzedzona pozyskaniem jednostki (jednostek) używanych 
w charakterze rozwiązania pomostowego, mającego na celu 
utrzymanie potencjału osobowego do czasu wprowadzenia 
do służby pierwszej Orki.

Niewiele lepiej wygląda sytuacja rdzenia bojowych sił na-
wodnych. Dziś stanowi go nowa korweta patrolowa ORP Ślą-
zak, na razie cechująca się minimalnym potencjałem bojo-

wym, a także dwie eks-amerykańskie fregaty typu O. H. Perry. 
Pierwsze działania zmierzające do przejęcia używanej 

fregaty od Stanów Zjednoczonych Ameryki podjęto już 
w 1998 r. W styczniu następnego roku strona Polska otrzy-
mała ofertę przekazania dwóch takich okrętów na zasadach 
programu Foreign Military Sales (FMS) z finansowaniem 
poprzez fundusz Foreign Military Financing (FMF). Nie 
oznaczało to bynajmniej, że strona polska nie poniesie żad-
nych wydatków związanych z transferem okrętów, choć 
trzeba jasno powiedzieć, że jego koszty były nieznaczne. 
Łączny koszt związany z przekazaniem obydwu fregat do 
Polski wyniósł ok. 55,5 mln USD, z czego około 41,5 mln sta-
nowiły bezzwrotne środki pomocowe w ramach programu 
FMF. W następnych latach zawarto kolejne umowy na za-
kup części, usługi serwisowe i naprawy. Ostatecznie strona 
polska zapłaciła za dwa okręty 15,9 mln USD. 

Marynarka Wojenna otrzymała eks-USS Clark (FFG  11) 
i eks-USS Wadsworth (FFG 9), które znajdowały się w mo-
mencie przekazania w rezerwie US Navy (Naval Reserve 
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Force), czyli jedne z najstarszych jednostek tego typu. Ponadto usu-
nięto z nich część wyposażenia i zdegradowano uzbrojenie. Polskie 
bandery na OORP Gen. K. Pułaski i Gen. T. Kościuszko podniesiono 
– odpowiednio – 15 marca 2000 i 28 czerwca 2002  r. Miały stanowić 
„rozwiązanie pomostowe” do czasu ukończenia programu budowy 
korwet typu Gawron. Niestety, służą do dziś, mając ponad 40 lat każ-
da. Pozostają też jedynymi fregatami, jakie miała nasza flota. W toku 
eksploatacji pod biało-czerwoną banderą nie przechodziły moder-
nizacji istotnie wpływających na ich wartość bojową, jak np. ich tu-
reckie czy australijskie odpowiedniki. Poprawiono jedynie zdolność 
poszukiwania i zwalczania okrętów podwodnych. Zmodernizowano 
sonary kadłubowe i holowane, zintegrowano z nimi torpedy Euro-
Torp MU90 Impact, zaś trzy z czterech będących w użyciu śmigłow-
ców pokładowych Kaman SH- 2G Super Seasprite przystosowano do 
przenoszenia tych samych torped MU90. 

W ostatnich latach Pułaski przeszedł naprawę główną, przywracającą 
sprawność zasadniczych mechanizmów i systemów, jednak po tych za-
biegach fregata prezentuje poziom techniczny z lat 80. ubiegłego wie-
ku. Podobny proces jest obecnie realizowany na Kościuszce. Mimo swo-
jego wieku i wad, obydwie fregaty pozostają rdzeniem sił nawodnych 
MW  RP, i – choć trudno w to uwierzyć – są jej najwartościowszymi 
okrętami. Przy tym jedynymi uzbrojonymi w rakietowy system obro-
ny przeciwlotniczej (pochodzący z lat 70. Raytheon Standard SM-1MR; 
w MW RP przez 20 lat eksploatacji fregata wykonała nim tylko jedno 
strzelanie – dwoma pociskami w 2018 r.), systemy walki elektronicznej 
i śmigłowiec pokładowy. 

Ten przerażający obraz pozwala łatwiej zrozumieć wagę i znaczenie 
programu Miecznik dla raison d’être MW RP.

Program miecznik
W końcu 2019   r. Inspektorat Uzbrojenia (IU) rozpoczął Fazę Anali-

tyczno-Koncepcyjną programu Miecznik. Zakończono ją w listopadzie 
2020  r., a jej wynikiem był Wniosek w sprawie pozyskania sprzętu woj-
skowego dla Sił Zbrojnych RP wraz ze Studium Wykonalności i Wstęp-
nymi Założeniami Taktyczno-Technicznymi przedłożony Ministerstwu 
Obrony Narodowej (MON). Tryb ten wynika z decyzji nr 141/MON 
z 5 lipca 2017  r. w sprawie systemu pozyskiwania, eksploatacji i wyco-
fywania sprzętu wojskowego SZ RP. 15 marca 2021 r. minister obrony 
narodowej Mariusz Błaszczak zaakceptował wniosek IU. Już 15 kwietnia 
MON wysłało do PGZ Stoczni Wojennej Sp. z o.o. w Gdyni zaproszenie 
do negocjacji w sprawie pozyskania fregat dla MW RP. 

14 maja grupa kapitałowa Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. (występu-
jąca jako lider) i PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. (PGZ SW) zawarły 
porozumienie ustanawiające konsorcjum PGZ-Miecznik, będące głów-
nym wykonawcą programu budowy fregat dla MW RP. Preferowanym 
partnerem wybrano prywatną stocznię Remontowa Shipbuilding S.A. 
z Gdańska (RSB), wchodzącą w skład Remontowa Holding S.A. 

Już trzy dni później konsorcjum złożyło w IU wstępny formularz ofer-
towy, zawierający propozycje realizacji programu fregatowego (kom-
plet dokumentów obejmujący proponowane platformy, konfiguracje 
systemów i podsystemów stanowiących ich wyposażenie oraz szacun-
kowe oferty cenowe). Dokument obejmował sześć rozwiązań, opartych 
na projektach fregat od partnerów zagranicznych. 24 czerwca PGZ

-Miecznik i RSB podpisały aneks do majowej umowy, na mocy którego 
gdańskie przedsiębiorstwo formalnie weszło w skład konsorcjum.

27 lipca w PGZ SW, w obecności ministra Błaszczaka, przedstawiciele 
konsorcjum PGZ-Miecznik i IU sygnowali umowę ramową na dosta-
wę trzech okrętów nawodnych klasy fregata dla MW RP. W ten sposób 
rozpoczęto fazę przemysłową programu Miecznik, która ma – zdaniem 
MON – potrwać do 2034   r. Szacowana przez resort obrony na 8 mld 
PLN wartość kontraktu (najpewniej nieostateczna) wskazuje, że będzie 
to jedno z najdroższych jednorazowych zamówień złożonych dotych-
czas w spółkach polskiego przemysłu obronnego. 

Zgodnie z założeniami MON program Miecznik jest realizowany 
w formie pracy rozwojowej. Podpisana umowa określa ramy czasowe 
projektu na lata 2021–2034 i jego podział na etapy. 

W ramach pierwszego etapu konsorcjum określiło założenia do 
projektowania i przygotowało trzy projekty koncepcyjne platformy 
okrętowej ze Zintegrowanym Systemem Walki (ZSW) wraz z: propozy-
cjami transferu technologii, ustanowienia potencjału produkcyjnego 
oraz wyceną i harmonogramem dostaw, które wsparte będą ofertami 
od zagranicznych poddostawców. Po wstępnej selekcji zagranicznych 
producentów okrętów, na „krótkiej liście” podwykonawców pozostali 
producenci z Wielkiej Brytanii, Królestwa Hiszpanii i Republiki Fede-
ralnej Niemiec, czyli: Babcock International plc, Navantia S.A. S.M.E. 
i thyssenkrupp Marine Systems GmbH. 

Zgodnie z założeniami konsorcjum złożyło do IU Przemysłowe Stu-
dium Wykonalności, zawierające m.in. trzy Projekty Koncepcyjne plat-
form okrętowych wraz z korespondującymi propozycjami dotyczącymi 
Zintegrowanych Systemów Walki. Poinformowano o tym 13 grudnia 
ub.r. Obecnie dostarczone do IU materiały są oceniane przez przedsta-
wicieli Sił Zbrojnych RP i MON. 

Przedłożona dokumentacja zawiera Projekty Koncepcyjne trzech 
platform okrętowych od wspomnianych partnerów zagranicznych 
i proponowane możliwe konfiguracje Zintegrowanego Systemu Walki, 
zbudowane wokół czterech wyselekcjonowanych wcześniej rozwiązań 
w zakresie Systemu Zarządzania Walką (CMS, Combat Management 
System). O wybranych firmach, potencjalnych dostawcach CMS, kon-
sorcjum poinformowało 23 września ub.r., i są to: Thales Nederland B.V. 
(Thales Group), Navantia S.A. S.M.E., Leonardo S.p.A. i Saab AB. Dodat-
kowo w ramach Przemysłowego Studium Wykonalności zamawiający 
otrzymał Analizy Techniczno-Ekonomiczne, a także m.in. założenia do-
tyczące transferu technologii i wiedzy, inwestycji infrastrukturalnych 
niezbędnych do uruchomienia produkcji, zarządzania programem czy 
mobilizacji zasobów.

Konsorcjum PGZ-Miecznik przygotowało propozycje ZSW w trzech 
wariantach: minimalnym – spełniającym wymagania i mieszczącym 
się w przewidzianym na projekt budżecie, optymalnym – wykraczają-
cym poza wymagania brzegowe, również mieszczącym się w widełkach 
finansowych programu oraz maksymalnym – zawierającym szereg pro-
pozycji opcjonalnych, wykraczających poza zakładany przez zamawia-
jącego budżet.

Propozycje platform okrętowych projektowane są z należytym 
zapasem, pozwalającym na dopasowanie każdej z nich do potrzeb 
Sił Zbrojnych RP i montaż na nich każdej z oferowanych konfigura-
cji ZSW. Możliwe będzie także wprowadzanie dalszych modyfikacji 
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w bliższej lub dalszej przyszłości w przypadku podjęcia 
decyzji o zwiększeniu zdolności Mieczników w trakcie ich 
eksploatacji.

Obecnie czekamy na rozstrzygnięcie, która oferta spo-
śród przedłożonych IU przez konsorcjum zostanie zaapro-
bowana do dalszych prac (przygotowanie zaktualizowa-
nego przemysłowego studium wykonalności i projektu 
wstępnego na bazie pierwotnie wybranego projektu kon-
cepcyjnego). 

Zanim to nastąpi, postanowiliśmy przybliżyć sylwetki 
projektów trzech fregat, z których jedna stanie się podsta-
wą do opracowania projektu technicznego Mieczników. 
Biorąc pod uwagę, jak ważny dla obronności państwa i jak 
kosztowny jest to program, uznaliśmy, że jego transparent-
ność ma olbrzymie znaczenie dla podatników. Aby rzetelnie 
opisać każdą z trzech opcji, zwróciliśmy się do wspomnia-
nych firm: Babcock International, Navantia i thyssenkrupp 
Marine Systems z prośbą o informacje na temat ich projek-
tów. Każda z nich otrzymała od nas kwestionariusz zawie-
rający te same pytania. Dotyczyły one kwestii technicznych 
(parametry platform) i korporacyjnych (doświadczenia 
produkcyjne czy zakres transferu technologii). Należy przy 
tym pamiętać, że wymagania taktyczno-techniczne do fre-
gat Miecznik są niejawne, a także to, iż wymienione spółki 
są związane umowami zawierającymi klauzule poufności, 
stąd zakres informacji jest ograniczony do poziomu akcep-
towalnego przez IU. Dlatego opublikowane dalej informacje 
są kompilacją wiedzy wynikającej z uzyskanych drogą ofi-
cjalną danych, uzupełnionych materiałami ze źródeł ogól-
nodostępnych. 

Opis techniczny uzupełniliśmy nie mniej ważnymi infor-
macjami na temat doświadczenia poszczególnych partnerów 
zagranicznych w zakresie: budowy okrętów klas korweta 
i fregata, transferu technologii do firm zagranicznych, jak też 
potencjalnego zakresu kooperacji przemysłowej z podmio-
tami krajowymi.

Niestety, mimo naszych starań, w poniższym raporcie po-
jawia się dysproporcja w ilości informacji. Jest ona od nas 
niezależna, i w żadnym razie nie wynika ze stronniczości, 
nierzetelności bądź faworyzowania określonych rozwiązań. 
Jest ona wprost proporcjonalna do zakresu wiedzy udzielo-
nej przez poszczególne firmy. To samo dotyczy stopnia nasy-
cenia szczegółami technicznymi, które przytoczyliśmy w ra-
porcie. Kolejność ich omawiania jest alfabetyczna.

Przed publikacją raportu, każda z firm otrzymała fragment 
tekstu dotyczący jej oferty. Wszystkie miały możliwość doko-
nania w nim korekt, z czego zresztą skorzystały.

konfiguracja Platformy
GŁóWNE CHARAKTERySTyKI, UKŁAD NAPęDOWy

■ Brytyjska spółka Babcock International w programie 
Miecznik oferuje projekt Arrowhead 140. Jest to wariant eks-
portowy fregaty Type 31 (Inspiration), której pierwsza jed-
nostka jest obecnie budowana dla brytyjskiej Royal Navy. 

Wśród zalet fregaty Arrowhead   140 trzeba wskazać jej 
dojrzałość projektową i sprawdzoną w realnych warun-
kach wysoką zdolność operacyjną. Było to możliwe dzięki 
zaadaptowaniu do jej opracowania platformy fregat typu 
Iver Huitfeldt. Jednostki te zostały opracowane przez biuro 
projektowe Odense Maritime Technology A/S, należące do 
stoczni Odense Staalskibsværft A/S w duńskim Odense, któ-
ra zbudowała w latach 2008-2011 trzy fregaty typu Iver Huit-
feldt dla Søværnet (Siły Morskie Królestwa Danii). 

Duński okręt referencyjny typu Iver Huitfeldt ma na-
pęd skonfigurowany w układzie CODAD (Combined Die-
sel And Diesel), a więc bez turbin gazowych. Arrowhead 
140 jako napęd główny ma cztery silniki wysokoprężne 
MTU  20V8000  M70 o mocy po 8200 kW. Oprócz prędkości 
maksymalnej ok. 26-27  w., oferują one zasięg w granicach 
9000   Mm przy 15   w. Jest to ważny parametr, szczególnie 
dla flot angażujących się w działania ekspedycyjne, jak też 
ze względów ekonomicznych. 

Możliwość dopasowania konfiguracji okrętu do wyma-
gań użytkownika jest wpisana w tę konstrukcję od począt-
ku, ponieważ już Duńczycy założyli modułowość i zapas 
wyporności oraz objętości (przestrzeni) na modernizacje 
i wymianę elementów systemu walki. Arrowhead 140 za-
chowuje tę znaczącą zdolność do modernizacji i wymiany 
środków bojowych zgodnie z wymaganiami, skutkiem cze-
go platforma Arrowhead   140 to jednostka o długości ok. 
140  m, szerokości 19,8  m i wyporności rzędu 6000  t. Jest to 
więc okręt niemal o połowę większy niż eks-amerykańskie 
fregaty typu O. H. Perry, zaprojektowane w okresie zimnej 
wojny do 20-letniej eksploatacji w US Navy i nieprzewi-
dziane do poważniejszych modyfikacji ani modernizacji 
w toku znacznie dłuższego, wymaganego w dzisiejszych 
realiach, cyklu życia okrętu. Rozmiar Arrowhead 140PL 
i przestrzeń, jaką oferuje, oznacza również, że konserwacja 
systemów oraz sprzętu może być przeprowadzana łatwiej 
i z myślą o zminimalizowaniu kosztów posiadania oraz 
eksploatacji jednostki.

Arrowhead  140 może też przyjąć i hangarować duży śmi-
głowiec, np. Leonardo AW101, czyli taki, jak maszyny produ-
kowane obecnie dla Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. 

Babcock Interna-
tional w programie 
Miecznik oferuje 
projekt Arrowhead 
140. Jest to wariant 
eksportowy fregaty 
Type 31 (Inspiration), 
będącej z kolei ada-
ptacją sprawdzonych 
duńskich fregat typu 
Iver Huitfeldt (na 
zdjęciu).

thyssenkrupp Marine 
Systems ma najwięk-
sze z trójki konkuren-
tów referencje w za-
kresie projektowania 
fregat zarówno dla 
niemieckiej floty, 
jak i odbiorców eks-
portowych. Przy tym 
portfolio zrealizo-
wanych i trwających 
projektów, w których 
dokonano komplek-
sowego transferu 
technologii jest 
imponujące.
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W hangarze zmieści się również bezzałogowy wiropłat, np. 
zakupiony w ramach programu Albatros.

Nie bez znaczenia pozostaje komfort odbywania służby 
i warunki do odpoczynku dla nielicznej załogi, które stwarza 
fregata Arrowhead 140 (w wariancie brytyjskiej fregaty Type 
31 ok. 100 osób). 

Modułowa budowa Arrowhead 140 oznacza, że jest ona 
przygotowana do wstępnego wyposażenia w otwarte prze-
działy umożliwiające szybki montaż, co przyczyni się do 
skrócenia czasu i obniżenia kosztów wejścia okrętów do 
służby. Projekt bazowy Arrowhead  140 może zostać skon-
figurowany tak, aby spełnić szeroki zakres wymagań ope-
racyjnych i zadaniowych, którym będzie musiała sprostać 
fregata Miecznik. 

■ Hiszpańska firma stoczniowa Navantia oferuje MW RP 
projekt fregaty F-100PL, będący wariantem konstrukcji eks-
ploatowanej przez Armada Española. Marynarka Wojenna 
Królestwa Hiszpanii dysponuje pięcioma jednostkami typu 
F-100 (Álvaro de Bazán), które Navantia zbudowała w la-
tach 2000-2006 (pierwsze cztery) i 2010-2012 (dodatkową). 
To właśnie na tej piątej, unowocześnionej w stosunku do 
poprzedników jednostce F-105 (Cristóbal Colón), opiera się 
projekt F-100PL oferowany w ramach programu Miecznik. 
Ta sama jednostka referencyjna typu F-100 posłużyła do 
opracowania projektów pięciu fregat typu Fridtjof Nansen 
dla Sjøforsvaret (Sił Morskich Królestwa Norwegii), zbudo-
wanych w latach 2003-2011 (jedna wycofana w następstwie 
uszkodzeń odniesionych w wyniku zderzenia ze zbiornikow-
cem) i trzech niszczycieli obrony powietrznej typu AWD (Air 
Warfare Destroyer, typ Hobart) dla Royal Australian Navy 
z lat 2012-2020. 

Zasadnicze parametry fregaty F-100PL to: długość całkowi-
ta 146,7 m, długość miedzy pionami 133,2 m, szerokość mak-
symalna 18,6 m, wysokość do pokładu głównego 9,8 m, wy-
porność 6000 t, prędkość maksymalna +28 w., liczba miejsc 
234. Jedną z jej głównych cech jest wysoki margines adapta-
cyjny (wyporność, zapotrzebowanie na energię elektryczną, 
chłodzenie itp.), który zapewnia elastyczność w dostosowa-
niu projektu do specyficznych wymagań klientów związa-
nych zarówno z platformą, jak i systemem walki. 

Okręt referencyjny Navantii, czyli zmodyfikowana frega-
ta typu F-100, ma układ napędowy w konfiguracji CODOG 
(Combined Diesel Or Gas Turbine), na który składają się 
dwie turbiny gazowe General Electric LM2500 o mocy po 
17  400 kW i dwa silniki wysokoprężne Navantia/Caterpillar 
Bravo 16V o mocy 5650 kW. Platforma referencyjna jest po-
datna na adaptacje, umożliwiając implementację różnych 
konfiguracji napędu (CODAG, CODOG, CODAD, hybrydowy, 
itp.), zachowując we wszystkich przypadkach bardzo wysokie 
charakterystyki.

Fregata typu F-100PL jest przygotowana do przyjęcia 
i hangarowania średniego śmigłowca pokładowego. 

■ Oferta niemieckiego holdingu stoczniowego thyssen-
krupp Marine Systems (tkMS) obejmuje projekt fregaty 
typu MEKO A-300PL. Zastosowany przy jego projektowa-
niu system MEKO, czyli MEhrzweck-KOmbination (kom-
binacja wielofunkcyjna), to idea oparta na modułowości 
uzbrojenia, elektroniki i innego istotnego wyposażenia, 
będącego częścią systemu walki, mająca na celu łatwość do-
pasowania konkretnego rozwiązania do potrzeb danej floty, 
późniejszego serwisowania i redukcję kosztów zakupu oraz 
utrzymania. Ta zdolność adaptacyjna przynosi dwie główne 

zalety. Po pierwsze, na okręcie można zintegrować szeroką 
gamę sensorów, uzbrojenia oraz systemów dowodzenia, kie-
rowania i łączności od różnych dostawców, dając swobodę 
wyboru systemów walki, a po drugie, ewentualne wymiany 
wyposażenia i uzbrojenia, czy modernizacje dostosowujące 
możliwości okrętów przez cały okres ich życia do nowych 
potrzeb, można zaplanować w ramach uwzględnionego od 
początku średniego okresu międzyremontowego, unikając 
dodatkowych, długotrwałych przeróbek w połowie cyklu 
operacyjnego. 

Fregatę MEKO A-300 cechuje: długość całkowita 125,1 m, 
długość między pionami 111,7 m, szerokość maksymalna 
19,25 m, szerokość na KLW 16,65 m, zanurzenie 5,3 m, wypor-
ność 5800 t, prędkość maksymalna 27 w., zasięg >6000 Mm.

W projekcie fregaty MEKO A-300 uwzględniono ukła-
dy napędowe: CODAG, CODLAG i CODAD. Zdecydowano 
o zastosowaniu CODAD, który jest najbardziej opłacalnym 
cenowo rozwiązaniem w zakupie i najbardziej efektywnym 
kosztowo w cyklu życia fregaty. Ponadto utrzymuje bardzo 
wysoki standard trwałości mechanizmów, jak też w najmniej-
szym stopniu wpływa na wielkość i złożoność konstrukcji 
fregaty oraz na wartość jej sygnatur fizycznych, szczególnie 
w podczerwieni i radiolokacyjnej, jak ma to miejsce w przy-
padku układów CODAG i CODLAG. Rozwiązanie CODAD, 
opracowane przez tkMS w ramach systemowego podejścia 
do działań ZOP (zwalczanie okrętów podwodnych), zapewnia 
dobrą wartość sygnatury akustycznej, ponieważ:
»  w przypadku silników i przekładni redukcyjnych podjęto 

specjalne środki tłumienia akustycznego, co w połączeniu 
z cichą konstrukcją kadłuba i jego elementów wystających 
zapewnia niską sygnaturę akustyczną;

»  zastosowanie zintegrowanych, połączonych w sieć, zabur-
towych sensorów akustycznych (holowanych i zdalnych), 
znacznie zmniejsza wpływ hałasu własnego na skutecz-
ność działań ZOP; 

»  zastosowanie systemu obrony przeciwtorpedowej kla-
sy hard-kill znacznie zmniejsza konieczność polegania 
na wyjątkowo cichych platformach, które są wymagane 
w przypadku nieniszczących systemów obrony przeci-
wtorpedowej (pułapki holowane, wystrzeliwane wabiki). 
W tych uwarunkowaniach rozwiązanie CODAD jest do-

brym kompromisem między sygnaturami platformy a pręd-
kością maksymalną, przeżywalnością i rozmiarem fregaty. 

ODPORNOŚć NA USZKODZENIA

■ Projekt fregaty Arrowhead 140 spełnia normy instytucji 
klasyfikacyjnej Lloyd’s Register dla okrętów (Rules and Re-
gulations for the Classification of Naval Ships) i jest zgodny 
z NATO-wskim standardem ANEP-77 (Allied Naval Engine-
ering Publication). 

Navantia oferuje pro-
jekt fregaty F-100PL, 
będący wariantem 
konstrukcji eks-
ploatowanej przez 
Armada Española. 
Marynarka Wojenna 
Królestwa Hiszpanii 
dysponuje pięcioma 
jednostkami typu 
F-100.
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Mając na uwadze ich tajność, niestety, nie znamy szczegó-
łowych rozwiązań, jakie w nim zastosowano w celu zwięk-
szenia przeżywalności w różnych scenariuszach możliwych 
uszkodzeń bojowych. Arrowhead 140 spełnia lub nawet 
przekracza wszystkie standardy przeżywalności wymagane 
przez Royal Navy, które są znane jako jedne z najbardziej ry-
gorystycznych na świecie. 

Natomiast kadłub fregaty referencyjnej typu Iver Huitfeldt 
podzielono 14 grodziami na 15 przedziałów wodoszczelnych 
i zapewnia on niezatapialność dwuprzedziałową. Prototy-
powego Huitfeldta w czasie prób poddano testom odpor-
ności na eksplozje podwodne w celu zbadania zgodności 
ze STANAG 4137 (Standard Underwater Explosion Test for 
Operational Surface Ships and Crafts). Większość maszyn 
i urządzeń na pokładzie jest montowana elastycznie – nie 
tylko w celu minimalizacji hałasu, ale właśnie, by ograniczyć 
uszkodzenia w przypadku eksplozji. Niektóre części nadbu-
dówki i rejony kadłuba wzmocniono osłoną balistyczną, 
która w momencie trafienia odkształca się uniemożliwiając 
penetrację wnętrza przez pociski małokalibrowe czy odłam-
ki. Arrowhead 140 rozwinął te koncepcje, aby sprostać wyma-
gającym brytyjskim kryteriom przeżywalności dla Type 31.

■ Fregata F-100PL ma optymalną przeżywalność, prezen-
tując również zmniejszoną sygnaturę akustyczną uzyskaną 
dzięki starannemu projektowi hydrodynamicznemu (ka-
dłub, elementy wystające, śruby napędowe itp.) i systemom 
okrętowym.

Fregaty opracowane przez Navantię spełniają najbardziej 
wymagające międzynarodowe normy wytrzymałości na 
wstrząsy dla tej klasy okrętów (STANAG, itp.), cechując się 
elastycznością umożliwiającą dostosowanie do innych norm 
narodowych, które mogą być wymagane. Jednostki te są pro-
jektowane i budowane zgodnie z bardzo rygorystycznym 
planem kontroli wstrząsów.

Fregaty Navantii spełniają wymagania normy US Navy do-
tyczącej stateczności, mające zastosowanie do tego rodzaju 
jednostek pływających: T9070-AF-DPC-010_079-1 NAVSEA 
(„Praktyki projektowe oraz kryteria stateczności i pływalno-
ści rezerwowej okrętów Marynarki Wojennej Stanów Zjedno-
czonych”).

Liczba i umiejscowienie grodzi wodoszczelnych pozwala-
ją fregacie referencyjnej spełniać najwyższe standardy prze-
żywalności dla jednostek tej klasy.

Fregatę typu F-100 wyposażono we współczesne środki 
ochrony balistycznej dla wybranych rejonów konstrukcji, co 
przyczynia się do wysokiej przeżywalności fregaty. Siłownie 
główna i pomocnicza (elektrownia okrętowa) mają zdolność 
pokrycia zapotrzebowania na moc i energię elektryczną 
w każdym z przewidzianych scenariuszy uszkodzeń.

System zarządzania walką (CMS) firmy Navantia ma 
wbudowaną redundancję oraz Terminal Gotowości i Moni-
torowania, który nadzoruje stan wszystkich czujników oraz 
efektorów okrętowego systemu walki. Jeśli dany sensor jest 
uszkodzony, można podjąć działania naprawcze, na przykład 
wykorzystując pojazdy organiczne (śmigłowiec, bezzałogow-
ce) jako dodatkowe czujniki.

■ Cechą zewnętrzną wyróżniającą konstrukcję MEKO 
A-300 są dwie „wyspy bojowe”, z których każda wyposażona 
jest w niezależne od siebie systemy niezbędne do zapewnie-
nia jednostce zdolności do działań po jej uszkodzeniu, w tym 
zachowanie zdolności do ruchu. Składają się na nie m.in.: re-
dundancyjne systemy walki, systemy wytwarzania i dystry-

bucji energii elektrycznej (generatory spalinowo-elektrycz-
ne, rozdzielnice główne i lokalne), układ napędowy (silniki 
główne, pędnik pomocniczy), systemy kontroli uszkodzeń 
(centrale kontroli uszkodzeń, magazyny sprzętu ratownicze-
go, wysokowydajne pompy p.poż.), systemy ogrzewania, wen-
tylacji i klimatyzacji HVAC oraz systemy nawigacji (radary 
nawigacyjne, systemy nawigacji inercjalnej INS, systemy ste-
rowania). 

Fregata MEKO A-300 została zaprojektowana tak, aby 
wytrzymać wybuchy podwodne dzięki środkom ochrony 
przed wstrząsami i konstrukcji zabezpieczającej przed ich 
następstwami. Okręt ma wysoki poziom odporności na 
udary, zgodnie ze scenariuszami UNDEX normy STANAG 
4142. Po eksplozji fregata zachowa pływalność, zdolność po-
ruszania się (aby dostać się do portu lub bezpieczniejszego 
akwenu) i walki (obrony przed zagrożeniami powietrzny-
mi, powierzchniowymi, podwodnymi i asymetrycznymi). 
Środki ochrony przeciwwybuchowej (przeciwwstrząsowej) 
obejmują:
»  silniki napędowe, przekładnie redukcyjne i generatory są 

podwójnie amortyzowane;
»  wszystkie główne i pomocnicze rozdzielnice elektryczne 

oraz krytyczne panele zasilania są zabezpieczone prze-
ciwwstrząsowo;

»  wszystkie krytyczne maszyny i urządzenia pomocnicze są 
amortyzowane;

»  wszystkie pomieszczenia kontrolne mają podłogi mon-
towane na „pływających” pokładach (główne bojowe cen-
trum informacyjne BCI, BCI zapasowe/dowodzenia grupą 
zadaniową, lokalne stanowiska dowodzenia).
Fregata odpowiada zatem poziomowi odporności na 

wstrząsy dla pierwszoliniowych okrętów bojowych.
Fregata MEKO A-300 została zaprojektowana zgodnie ze 

standardem niezatapialności STANAG DDS 079, polegają-
cym na utrzymywaniu dodatniej pływalności przy zalanych 
dowolnych trzech sąsiednich przedziałach kadłuba, w tym 

Oferta thyssenkrupp 
Marine Systems obej-
muje projekt fregaty 
typu MEKO A-300PL, 
będącej dalszym 
ogniwem linii roz-
wojowej jednostek 
MEKO (na zdjęciu 
MEKO A-200).
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wszystkich przedziałach w obrębie każdej sekcji do najwyż-
szego pokładu grodziowego (głównego).

Okręt ma pięć pokładów zawierających, od pokładu 4 
(zbiorniki wewnętrzne) do głównego pokładu otwartego (01, 
górny). Kadłub jednostki jest podzielony poprzecznie na 12 
przedziałów wodoszczelnych (od A do M) 11 głównymi gro-
dziami wodoszczelnymi, z których każda rozciąga się od 
stępki do pokładu grodziowego (głównego), który biegnie na 
poziomie pokładu 1 (przedziały A i B oraz H i J), pokładu 01 
(przedziały od C do G); i pokładu 2 (przedziały od K do M). 

Jedna z tych głównych grodzi wodoszczelnych, pomiędzy 
przedziałami G i H, jest również podwójną grodzią prze-
ciwwybuchową, specjalnie wzmocnioną, aby wytrzymać 
i pochłaniać energię eksplozji oraz zapobiegać penetracji 
wzdłużnej w jej wyniku. Ta podwójna przegroda wybuchowa 
tworzy pionową wewnętrzną granicę między rufową i dzio-
bową „wyspą bojową”, a także przednimi i tylnymi obszara-
mi kontroli uszkodzeń.

Fregatę MEKO A-300 wyposażono też w osłony bali-
styczne. Zastosowano je na ścianach, pokładach i stropach 
wszystkich magazynów (amunicji do armaty głównej, bro-
ni lekkiej i celów pozornych) i wyrzutni pionowych poci-
sków rakietowych. Magazyny broni torpedowej i pocisków 
przeciwlotniczych są osłonięte lekkim pancerzem kompo-
zytowym (włókna węglowe/elementy ceramiczne/stal pan-
cerna). Zastosowano też panele pancerne chroniące przed 
dużymi odłamkami i penetracją balistyczną amunicji ma-
łego kalibru. Ściany i pokłady wszystkich pomieszczeń 
i przestrzeni kontrolnych (pomost nawigacyjny, główne 
BCI, BCI zapasowe/dowodzenia grupą zadaniową, lokalne 
stanowiska dowodzenia) są chronione przez lekkie kompo-
zytowe panele pancerne przed dużymi odłamkami i amu-
nicją małego kalibru.

Okna pomostu nawigacyjnego są wykonane ze szkła pan-
cernego z dodatkowymi przenośnymi balistycznymi okien-
nicami z szczelinami obserwacyjnymi, które są dostępne do 
szybkiego montażu w stanach wysokiego zagrożenia. 

Fregata MEKO A-300 została zaprojektowana zgodnie z fi-
lozofią redundancji zasilania elektrycznego N-2 Marynarki 
Wojennej Republiki Federalnej Niemiec, co oznacza, że do-
wolne dwa generatory mogą ulec awarii, a okręt nadal ma 
wystarczającą moc elektryczną, aby spełnić krytyczne wy-
magania dotyczące pływania, poruszania się i zaspokajania 
zapotrzebowania elektrycznego, z automatycznym wyłącza-
niem mniej istotnych odbiorników. Zasilanie elektryczne po-
dzielono na cztery generatory w dwóch siłowniach, po jednej 
w każdej wyspie bojowej. Są one odseparowane pięcioma 
przedziałami wodoszczelnymi, co zapewnia wysoki stopień 
przeżywalności. Ponadto każdy generator może zasilać jed-
ną lub obie z dwóch dobrze odseparowanych i połączonych 
krzyżowo rozdzielnic głównych, po jednej w każdej wyspie 
bojowej, a następnie do 10 grup głównych rozdzielnic lokal-
nych (cztery w wyspie rufowej i sześć w dziobowej). Ponad-
to każda grupa w przedziale wodoszczelnym ma zasilacze 
awaryjne (UPS) o napięciu 24  V, a każda wyspa bojowa UPS 
115  V, zapewniające awaryjne zasilanie krytycznym odbior-
nikom po uszkodzeniach w boju.

W przypadku uszkodzenia okablowania głównego i wtór-
nego, dostępne jest okablowanie awaryjne, które można za-
montować przez przepusty w grodzi głównej, zapewniając 
połączenie awaryjne bez naruszania wodoszczelności lub 
gazoszczelności.

System zasilania elektrycznego jest więc zwielokrotniony 
nadmiarowo w trakcie i po awarii, aby zachować pełną zdol-

ność bojową po utracie dwóch generatorów, zmniejszoną 
zdolność bojową po utracie trzech generatorów i podstawo-
we funkcjonowanie nawet po awarii wszystkich generatorów 
przez ograniczony czas.

Ponadto w przypadku całkowitej utraty głównego zespołu 
napędowego (wszystkie silniki, obydwie przekładnie reduk-
cyjne i obydwie linie wałów nie działają), fregata może wyko-
rzystać chowany elektryczny pędnik azymutalny, który może 
być używany jako awaryjny silnik napędowy do uzyskania 
niskiej prędkości (w tym w biegu wstecznego).

Idea dwóch wysp bojowych pozwala fregacie MEKO A-300 
na zachowanie pływalności i ruchu (napęd, zasilanie elek-
tryczne, kontrola uszkodzeń) oraz pewnego stopnia zdolno-
ści bojowych (sensory, efektory, dowodzenie, kontrola i łącz-
ności – C3) na jednej z wysp, jeśli którakolwiek z tych funkcji 
zostanie wyłączona z powodu uszkodzenia odniesionego 
w walce lub awarii tej funkcji na drugiej.

Tak więc fregata ma dwa oddzielne maszty główne i bloki 
nadbudówek na każdej z dwóch wysp bojowych, z których 
każdy mieści sensory i efektory oraz elementy C3, aby zacho-
wać dowodzenie i kontrolę, wykrywanie, śledzenie i prowa-
dzenie walki we wszystkich trzech obszarach działań.

CECHy STEALTH
Specyfika bałtyckiego teatru działań sprawia, że późne 

wykrycie jednostki pływającej przez systemy nieprzyjaciela 
jest zadaniem kluczowym dla wykonania misji przez okręt 
i prowadzenia skutecznej obrony własnej. Temu celowi służy 
dostosowanie konstrukcji fregat do zasady trudnowykrywal-
ności (stealth).

■ Biorąc pod uwagę tajność dopasowania poszczególnego 
uzbrojenia, zdolności bojowych i zdolności do samoobrony 
Arrowhead 140, Babcock International nie mógł nam udo-

Arrowhead 140 to 
jednostka o długości 
ok. 140 m, szerokości 
19,8 m i wyporności 
rzędu 6000 t.

Navantia ma bogate 
doświadczenie w 
projektowaniu 
i budowie okrętów 
różnych klas, od 
OPV, przez fregaty 
po śmigłowcowce 
desantowe i lotni-
skowce. Ma też duży 
dorobek w zakresie 
kooperacji przemy-
słowej z partnerami 
zagranicznymi. 
Programy w Australii 
(na zdjęciu niszczy-
ciele przeciwlotnicze 
AWD), Norwegii, czy 
Arabii Saudyjskiej 
potwierdzają wysoką 
renomę hiszpańskiej 
spółki.
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stępnić szczegółów tych wrażliwych informacji. Możemy 
odnieść się za to do fregaty Iver Huitfeldt, z której wywodzi 
się projekt Arrowhead 140. Podczas prac projektowych nad 
nią znaczną wagę przyłożono do redukcji wszystkich pól fi-
zycznych od skutecznej powierzchni odbicia radiolokacyjne-
go, przez widmo w podczerwieni do sygnatury akustycznej 
i magnetycznej. 

■ Fregaty zaprojektowane przez firmę Navantia cechują 
się wysokimi zdolnościami ukrywania. W ich konstrukcji 
wdrożono określone środki redukujące wielkość sygnatu-
ry we wszystkich widmach: radiolokacyjnym, termicznym, 
akustycznym podwodnym, elektromagnetycznym i hydro-
dynamicznym. Wykorzystano przy tym wszelkie dostępne 
obecnie techniki i technologie.

■ W projekcie fregaty MEKO A-300 zastosowano różne środ-
ki ograniczające wartość sygnatur. 
»  Skuteczna powierzchnia odbicia radiolokacyjnego 

(SPO): odpowiednio pochylone burty kadłuba i ściany 
nadbudówek, co powoduje skierowanie odbitej od okrętu 
wiązki radarowej w dół lub górę, a nie jej powrót do emi-
tera; obydwa maszty główne optymalnie ukształtowane 
w celu zmniejszenia SPO; wszystkie sponsony oraz od-
słonięte postumenty zamknięte i o kształcie redukują-
cym SPO; zamknięte nadbudówki oraz drzwi i włazy zli-
cowane z konstrukcją; wszystkie drzwi i luki w kadłubie 
zlicowane (np. pokrywy urządzeń cumowniczych, kluza 
kotwiczna, pokrywy wyrzutni torped, właz dla nurka, po-
krywy i luki w pawęży); stałe i składane nadburcie osła-
niające maszyny i wyposażenie; zasłony z siatki ograni-
czającej SPO w dużych otworach w nadbudówce, takich 
jak boczne wnęki na łodzie, stanowiska RAS (Replenish-
ment At Sea) i skrzydła mostka; specjalnie zaprojektowa-
ne osłony wyposażenia na górnym pokładzie redukujące 
SPO (światła, drabiny itp.); specjalnie zaprojektowane 
otwory o niskim współczynniku SPO, takie jak przewłoki 
i armatura odwadniająca; wszystkie wloty i wyloty wen-
tylacyjne z ekranami żaluzjowymi.

»  Sygnatura w podczerwieni: pionowe wydechy wszystkich 
maszyn (silniki główne, generatory, kotły) zostały wyeli-
minowane; brak komina, dzięki czemu wszystkie maszy-
ny wykorzystują aktywnie schładzane poziome wydechy 
burtowe, wyprowadzone tuż nad linią wodną; osłonięte 
wyloty urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 
zamkniecie w kapsułach wszystkich maszyn spalino-
wych w celu ograniczenia nagrzewania konwekcyjnego 
siłowni; kompleksowy aktywny system chłodzenia kadłu-
ba, nadbudówek i pokładu wodą morską, składający się 
z wielu ciśnieniowych dysz natryskowych, które są za-
montowane w sposób zlicowany (w celu zachowania ni-
skiej SPO) w poszyciu, nadbudówkach i masztach na ca-
łym okręcie. Dysze te wytwarzają efekt rozpylenia i mgły, 
znacznie obniżając temperaturę zewnętrzną jednostki 
w warunkach nagrzewania słonecznego do temperatury 
bliskiej temperaturze otoczenia, zmniejszając skutecz-
ność sensorów termowizyjnych, a jednocześnie wzmac-
niając efekt własnych pasywnych środków zakłócających 
działających w podczerwieni. Jednocześnie stanowią one 
część systemu spłukiwania skażeń.

»  Sygnatura akustyczna: kształt kadłuba jest optymalnie 
zaprojektowany, aby zredukować sygnaturę dźwiękową 
fregaty; gruszka dziobowa zmniejsza kawitację w stosun-
ku do konwencjonalnego rozwiązania; wszystkie elemen-
ty wystające kadłuba (stępki przechyłowe, stery) znajdują 
się w liniach opływu kadłuba i są specjalnie ukształtowa-
ne w celu zmniejszenia efektu kawitacji oraz hałasu pod-
wodnego; elastyczne mocowanie silników napędowych, 
agregatów prądotwórczych, sprężarek, mechanizmów 
hydraulicznych, pomp, klimatyzatorów, wentylatorów 
i przetwornic (np. podwójne elastyczne mocowanie silni-
ków głównych, proste elastomerowe mocowanie hałaśli-
wych urządzeń, takich jak agregaty wody lodowej, pompy); 
elastyczne połączenia armatury do wszystkich tych urzą-
dzeń; wsporniki do rur specjalnych (tj. hydraulicznych 
i wysokociśnieniowych) są pokryte gumą; zamknięty 
w kapsułach napęd i maszyny generujące hałas przeno-
szony w powietrzu; dziobowy pędnik azymutalny chowa-

Zasadnicze parame-
try fregaty F-100PL 
to: długość 146,7 m, 
szerokość 18,6 m i 
wyporność około 
6000 t.



8 RAPORT ZBiAM 01/20228

ny w zamykanej zlicowaną pokrywą wnęce w kadłubie; 
zewnętrzne holowane pasywne i aktywne systemy hydro-
lokacyjne (nie jest konieczne użycie sonaru zamontowane-
go w kadłubie).

»  Sygnatura magnetyczna: aktywny system demagnetyza-
cyjny do ochrony przed minami niekontaktowymi, za-
pewniający redukcję zmiennej sygnatury magnetycznej 
o 90%. System jest trójosiowy z trzema cewkami zgod-
nym ze standardem NATO AMP   14 (Ochrona okrętów 
przed minami elektromagnetycznymi poziom 1). System 
demagnetyzacyjny automatycznie adaptuje kompensację 
w zależności od kursu i położenia geograficznego okrętu, 
współpracując z systemem nawigacyjnym w celu uzyska-
nia niezbędnych danych nawigacyjnych.

SySTEMy WODOWANIA ŁODZI 
I POJAZDóW BEZZAŁOGOWyCH

■ W projekcie fregaty Arrowhead 140 uwzględniono cztery 
burtowe wnęki łodziowe. Można w nich transportować łodzie 
motorowe o konstrukcji hybrydowej (RHIB, Rigid-Hulled In-
flatable Boat). Są one przeznaczone do transportu personelu, 
sił specjalnych i zadań ratowniczych. Zapewne możliwe jest 
też w ich miejscu przewożenie nawodnych pojazdów bezza-
łogowych. Wodowanie środków pływających odbywa się przy 
użyciu konwencjonalnych żurawików łodziowych.

■ Fregata F-100PL ma możliwość zabierania dwóch łodzi 
motorowych RHIB o długości od 7,3 do 11 m. Są one prze-
znaczone m.in. do użytku zaokrętowanego oddziału sił 
specjalnych. 

Na okręcie referencyjnym są one umieszczone na pokła-
dzie górnym (otwartym) po obu burtach, jednak alternatyw-
nie możliwe jest zastosowanie rampy rufowej (slipu), zapew-
niającego we wszystkich przypadkach szybkie i bezpieczne 
wodowanie oraz wybierania łodzi wraz z załogą. 

Te same środki mogą posłużyć do użycia w przypadku 
bezzałogowców nawodnych.

■ Fregata MEKO A-300 może zabrać do czterech łodzi RHIB, 
z których część bądź wszystkie, mogą być przeznaczone dla 
sił specjalnych. Chodzi tu o: dwie łodzie 8-metrowe, prze-
wożone we wnękach burtowych po obu stronach kadłuba. 
Lokalizacja umożliwia bezpieczne wodowanie i wysłanie do 
akcji w pełni obsadzonych łodzi z maksymalnie 10 ludźmi, 
w trakcie ruchu fregaty do stanu morza 4. Wysoka wolna 
burta pozwala na wodowanie po stronie zawietrznej i podej-
mowanie do prędkości 10 w.; dwie łodzie 11-metrowe przewo-
żone w ładowni misyjnej i wodowane z rampy (slipu) przez 
duży otwór w pawęży, co pozwala na bezpieczne wysyłanie 
do akcji w pełni załadowanych łodzi z maksymalnie 15 oso-
bami. Rampa rufowa, chroniona przed żywiołami i ostrza-
łem przez konstrukcję okrętu, znajdująca się w płaszczyźnie 
symetrii wzdłużnej kadłuba, umożliwia wodowanie oraz do-
kowanie łodzi z pełnym obciążeniem w wyższej fali niż sys-
tem burtowy (przynajmniej do stan morza 5 i wyżej), a tak-
że przy wyższych prędkościach (nawet ponad 20  w.). Jest to 
możliwe, ponieważ falowanie morza w kilwaterze okrętu jest 
zawsze stłumione jego ruchem. 

MOżLIWy SySTEM WALKI

■ Zgodnie z oświadczeniem firmy Babcock, jej oferta za-
pewnia wydajną i wysoce efektywną, optymalną konstruk-

cję z możliwością dostosowania do specyficznych wymagań 
projektu oraz prowadzonych operacji. Modułowa budowa 
fregaty Arrowhead 140 oznacza, że jest ona przygotowana do 
wstępnego wyposażenia w otwarte przedziały umożliwiają-
ce szybki montaż, co przyczyni się do skrócenia czasu i ob-
niżenia kosztów wejścia okrętów do służby oraz zminimali-
zowania kosztów utrzymania jednostki przez pełen cykl jej 
użytkowania. Dokładna konfiguracja i szczegóły możliwości 
Arrowhead 140 pozostają w sferze poufnych rozmów pomię-
dzy PGZ a Babcock International.

Jednakże, jako przykładem systemu walki możemy po-
nownie posłużyć się jednostką duńską Iver Huitfeldt. Okręty 
te otrzymały m.in. dwie 76,2   mm armaty automatyczne Le-
onardo Super Rapid, wyrzutnie pionowe Raytheon Mk   56 
do pocisków przeciwlotniczych Raytheon RIM-162 ESSM, 
32-komorową wyrzutnię pionową Lockheed Martin Mk   41 
VLS do pocisków przeciwlotniczych średniego zasięgu Ray-
theon SM-2 Block  IIIA, pociski przeciwokrętowe Boeing RGM
-84L Block  II Harpoon, 324  mm wyrzutnie Mk  32 Mod  14 
do torped EuroTorp MU90 Impact, 35 mm zestaw artyleryjski 
Rheinmetall Millennium. Zasadnicze sensory to: stacje radio-
lokacyjne Thales APAR (pracująca w paśmie   I) i SMART-L 
(pasma   D), systemy kierowania ogniem Saab CEROS   200, 
sonar kadłubowy Atlas Elektronik ASO-94-01, radary nawi-
gacyjne oraz optoelektroniczna głowica obserwacyjna. Fre-
gaty wyposażono ponadto w system walki elektronicznej 
L3Harris ES  3701 i współpracujący z nim system stawiania 
zakłóceń pasywnych Terma SKWS z wyrzutniami celów po-
zornych typów DL-12T i DL-6T.

Do fregaty Type 31, będącej pierwowzorem Arrowhead 
140, wybrano zintegrowany system kierowania walką Tha-
les TACTICOS o otwartej architekturze. Jednak konstrukcja 
Arrowhead 140 umożliwia uwzględnienie innych rozwiązań 
w tym obszarze.

■ Fregata F-100PL jest przygotowana do integracji z dowol-
nym, wskazanym przez zamawiającego zintegrowanym sys-
temem kierowania walką. Jednostka ta jest okrętem wieloza-
daniowym, który może być uzbrojony w wyrzutnie pionowe 
pocisków przeciwlotniczych (48 komór) i osiem dowolnych 
pocisków przeciwokrętowych. Obronę powietrzną stanowić 
mogą systemy rakietowe dalekiego LRAD (Long Range Air 
Defence), średniego MRAD (Medium Range Air Defence), 
krótkiego SHORAD (Short Range Air Defence) i bardzo krót-
kiego zasięgu VSHORAD (Very Short Range Air Defence). 
Ponadto fregata może być uzbrojona artyleryjskie systemy 
obrony bezpośredniej i pasywne środki zakłócające.

Konstrukcja Navantii integruje wszelkie rodzaje systemów 
ZOP: hydrolokacyjne (kadłubowe i holowane), boje sonaro-

Babcock ma doświad-
czenie w projektowa-
niu i budowie okrę-
tów (m.in. programy 
OPV dla Irlandii, 
czy lotniskowce dla 
Wielkiej Brytanii). 
Jest też doświad-
czony w remontach 
i modernizacjach 
(na zdjęciu fregata 
Type 23 po tych 
zabiegach odpala 
pocisk CAMM), jak też 
w transferze tech-
nologii i współpracy 
międzynarodowej.
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we, systemy analizy hydroakustycznej, pułapki przeciwtor-
pedowe, wyrzutnie torped itp. Są one zintegrowane w ra-
mach CMS i przygotowane do operowania w warunkach 
bałtyckich.

Fregaty Navantii są wyposażone w radary z antenami ak-
tywnymi klasy AESA (Active Electronically Scanned Array) 
zarówno z panelami ścianowymi, jak i obrotowymi. Są też 
przygotowane do integracji łączy danych, które zwiększają 
zasięgi obserwacji i odległości działania poprzez współpracę 
ze stacjami brzegowymi oraz innymi jednostkami.

Ponadto konstrukcja fregaty F-100PL cechuje się elastycz-
nością i zapasem wyporności, oferującymi dodatkowe moż-
liwości. W tym zastosowanie rozwiązań modułowych oraz 
uzbrojenia i wyposażenia pochodzących od producentów 
polskich.

Przykładowe uzbrojenie jednostki referencyjnej F-105 
obejmuje: wyrzutnię pionową Lockheed Martin Mk  41 VLS 
(48 komór, 32 pociski przeciwlotnicze Raytheon Standard 
SM- 2MR Block IIIB, 64 pociski przeciwlotnicze ESSM w tzw. 
czteropakach), osiem pocisków przeciwokrętowych Boeing 
RGM- 84F Harpoon Block 1D, 127 mm armatę BAE Systems 
Mk  45 Mod.  2 L/54, dwa stanowiska uzbrojenia BAE Systems 
Mk  38 Mod  2 z 25 mm armatami automatycznymi, dwie po-
trójne wyrzutnie Mk  32 Mod  9 kal. 324 mm do torped lekkich 
Mk  46 Mod.   5, wyrzutnie celów pozornych Mk  36 SRBOC 
i pułapkę przeciwtorpedową AN/SLQ-25A Nixie. Zasadni-
czym systemem obserwacji technicznej jest wielofunkcyjna 
stacja radiolokacyjna Lockheed Martin AN/SPy-1D(V), Fre-
gatę F-105 wyposażono w system zarządzania walką Aegis 
Baseline 7 Phase 1.

■ Główną zasadą technologii projektowania MEKO jest 
umożliwienie integracji na fregacie MEKO A-300 dowolne-
go systemu walki, w tym CMS, pochodzącego od szerokiego 
grona dostawców, poprzez zastosowanie niestandardowych 
interfejsów mechanicznych, elektrycznych, sygnałowych 
i integracji chłodzenia. Tak więc w 15 typach i podtypach 
fregat oraz korwet zaprojektowanych i dostarczonych przez 
tkMS na przestrzeni ostatnich 30 lat (w sumie 62 fregaty 
i korwety) zintegrowano 15 odmiennych CMS, różnych pro-
ducentów, m.in.: Atlas Elektronik, Thales, Saab i Lockheed 
Martin.

W zakresie systemu walki fregata MEKO A-300 jest w peł-
ni wyposażona do dowodzenia i kontroli, wykrywania, śle-
dzenia oraz zwalczania zagrożeń powietrznych dalekiego 
zasięgu, w tym taktycznych pocisków balistycznych, na dy-
stansach przekraczających 150 km i współdziałania w ra-
mach sił morskich lub jako zintegrowana platforma senso-
ryczna/bojowa w strefie obrony powietrznej RP (NATO).

Fregata MEKO A-300 może być uzbrojona w systemy po-
krywające sześć nakładających się warstw obrony powietrz-
nej: 
»   ILD (Inner Layer Defence, obrona bezpośrednia 0÷8 km) 

przy użyciu broni strzeleckiej, artylerii małokalibrowej, 
systemów walki elektronicznej, artylerii średniego kalibru, 
systemów rakietowych VSHORAD (0,5÷8 km), SHORAD 
(0,5÷8 km), MRAD (1÷8 km) i LRAD (3÷8 km); 

»  VSHORAD (8÷15 km) przy użyciu systemów rakieto-
wych VSHORAD (8÷15 km), SHORAD (8÷15 km), MRAD 
(8÷15 km) i LRAD (8÷15 km); 

»  SHORAD (15÷25 km) przy użyciu systemów rakietowych 
SHORAD (15÷25 km), MRAD (15÷25 km) i LRAD (15÷25 km); 

»  MRAD (25÷50 km) przy użyciu systemów rakietowych 
MRAD (25÷50 km) i LRAD (25÷50 km); 

»  LRAD (50÷150 km) przy użyciu systemu rakietowego LRAD 
(50÷150 km); 

»  AMBD (Anti-Ballistic Missile Defence, obrona przeciwba-
listyczna, 20÷150 km przy użyciu systemu rakietowego 
LRAD.
Rakietowe systemy przeciwlotnicze wykorzystują 21-pro-

wadnicową wyrzutnię Mk 49 RAM i 44-komorową wyrzut-
nię pionową. W przypadku tej ostatniej wszystkie komory 
mogą zawierać po cztery pociski ESSM. Przykładowa konfi-
guracja wyrzutni pionowej może obejmować: 12 (3×4) komór 
ExLS VLS plus 32 (8×4) Mk 41 Strike Length VLS. Pozwala to 
na optymalne połączenie ładunków pocisków: VSHORAD, 
SHORAD, MRAD i LRAD AAW. W zależności od scenariusza 
misji (na przykład w misji Area Air Defence - AAD) ładunki 
mogą być następujące: 21 × VSHORAD SAM, plus 40 × SHO-
RAD (w czteropakach), plus 64 × MRAD (w czteropakach), 
plus 16  × LRAD. Uzupełnia je osiem wystrzeliwanych poza 
jednostkę urządzeń zakłócających ECM.

Konstrukcji fregaty MEKO MEKO A-300 jest przygotowa-
na do zintegrowania dowolnego pocisku przeciwokrętowego 
zachodniego producenta, m.in. Kongsberg NSM, Saab RBS-
15 Mk 3/4 Gungir, IAI Gabriel V, MBDA Exocet MM40 Blok 3C, 
Boeing RGM-84 Harpoon. Maksymalna ich liczba to 16 sztuk, 
co czyni ją jedną z najciężej uzbrojonych jednostek podobnej 
wielkości. 

Do zwalczania okrętów podwodnych fregatę MEKO 
A-300 wyposażono w następujące sensory: sonar z dużą 
anteną kadłubową (z możliwością ostrzegania o zbliża-
jących się torpedach), pasywny sonar holowany, aktywny 
sonar holowany, organiczne sensory zaburtowe, zintegro-
wane z siecią ZOP fregaty (do dwóch śmigłowców wypo-
sażonych w sonar zanurzalny i boje sonarowe, do dwóch 
11-metrowych kutrów bezzałogowych z aktywno-pasyw-
nym sonarem holowanym, np. Atlas Elektronik ARCIMS). 
Do działań ZOP fregatę uzbrojono w dwie potrójne wyrzut-
nie 324 mm torped lekkich (np. EuroTorp MU90 Impact) 
z zapasem amunicji, dwie pojedyncze wyrzutnie 533 mm 
torped ciężkich (np. Atlas Elektronik SeaHake Mod 4), dwie 
czterolufowe wyrzutnie przeciwtorped (Atlas Elektronik 
SeaSpider) z zapasem amunicji, cztery zawierające po 32 
naboje wyrzutnie Rheinmetall MASS EM/IR do wabików 
przeciwtorpedowych Naval Group Contralto/CANTO V 
z przeładowaniem. 

Ponadto fregata dysponuje środkami poszukiwania okrę-
tów podwodnych dalekiego zasięgu. Możliwa jest: multista-
tyczna integracja sieciowa między sonarami kilku fregat gru-
py poszukiwawczo-uderzeniowej, skutecznie rozszerzająca 
obszar poszukiwań na bardzo duże odległości od poszczegól-
nych okrętów; zastosowanie sonarów holowanych o zasięgu 

Wizja fregaty Arro-
whead 140 z przykła-
dowym systemem 
walki.
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wykrywania większym niż systemy kadłubowe; wykorzysta-
nie kutrów bezzałogowych wyposażonych w sonary holo-
wane oraz śmigłowców załogowych z sonarem zanurzalnym 
i bojami hydroakustycznymi, które rozszerzają rubież ZOP 
na duże odległości od okrętu macierzystego. W zakresie 
zwalczania okrętów podwodnych w dużej odległości można 
wykorzystać śmigłowiec z torpedami w celu znacznego wy-
dłużenia zasięgu ataku i skrócenia czasu oddziaływania na 
cel w stosunku do torped wystrzeliwanych z okrętu. 

Systemy ZOP fregaty MEKO A-300 są przystosowane do 
bałtyckiego teatru działań. Litoralny charakter tego akwenu 
oraz warunki hydrologiczne i występowanie pogłosu wy-
magają zastosowania sonarów o wyższej częstotliwości niż 
na okrętach operujących na głębiach oceanicznych. MEKO 
A-300 jest wyposażona w sonary kadłubowy i holowane 
firmy Atlas Elektronik, które pracują na średniej oraz wyso-
kiej częstotliwości, i są specjalnie zaprojektowane do pracy 
w warunkach bałtyckich, w szczególności do integracji bi-
statycznej i multistatycznej. 

Bezzałogowe kutry misyjne o małym zanurzeniu, wyko-
rzystujące lekkie i płytko poruszające się holowane sonary 
zintegrowane w sieci ZOP z fregatą macierzystą, umożli-
wiają wykrywanie okrętów podwodnych z dala od nosiciela 
oraz szybkie przemieszczanie się metodą „sprintu i dryfu” 
wraz z jednostkami odpornymi na atak spod wody. Pozwala 
to fregacie-matce zachować cichą pracę przy użyciu jedynie 
sonaru pasywnego i napędu w trybie cichym. MEKO A-300 
ma taki układ, z dwoma kutrami ARCIMS skonfigurowanymi 
w wersji ZOP z zestawem sonaru holowanego Atlas Elektro-
nik SeaSense, zintegrowanym w sieci z fregatą macierzystą.

Oprócz systemów modułowych ZOP opisanych wyżej, 
fregata MEKO A-300 może zabrać dwa 11-metrowe kutry 
bezzałogowe (np. ARCIMS) skonfigurowane do misji prze-
ciwminowych MCM, które mogą obejmować dowolne z na-
stępujących modułów misyjnych: trałowania min morskich 
przy użyciu trału wzbudnikowego; poszukiwania min przy 
użyciu sonaru holowanego AQS 24; niszczenia min przy uży-
ciu bezzałogowca podwodnego do wykrywania i klasyfikacji 
min SeaCat i czterech bezzałogowców do usuwania min Se-
aFox. Wraz z nimi fregata zabierałaby moduł kontenerowy 
TEU ze stanowiskiem dowodzenia misją MCM i maksymal-
nie trzy moduły kontenerowe do przechowywania oraz przy-
gotowania składników modułu MCM.

W tym celu MEKO A-300 ma dużą rufową ładownię Mis-
sion Bay, pod pokładem lotniczym, na maksymalnie cztery 
moduły o rozmiarze TEU (lub osiem o połowę mniejszych). 
Można je różnie skonfigurować, jako np: aktywny sonar ho-
lowany (moduł), holowany wabik akustyczny (moduł), sta-
nowisko dowodzenia bezzałogowcami (moduł), system MCM 
(do trzech modułów), areszt i pokój przesłuchań (do czterech 
modułów), generatory do zasilania odbiorników na lądzie 
(do czterech modułów), szpital skonteneryzowany (do czte-
rech modułów), zaopatrzenie medyczne i żywnościowe (do 
czterech modułów). Dodatkowy moduł można umieścić na 
pokładzie 02, nad hangarem. Jest to pozycja dla przyszłych 
efektorów skonteneryzowanych, np. pocisków antydrono-
wych Lockheed Martin Longbow Hellfire VL.

Do samoobrony fregatę MEKO A-300 wyposażono w: dwa 
35 mm systemy artyleryjskie, wyposażone w zintegrowane 
optoelektroniczne systemy śledzenia i kierowania ogniem, 
pokrywające 360° wokół okrętu; wspomniany system prze-
ciwtorpedowy (antytorpedy i wabiki); pasywny system 
przeciwdziałania z czterema wyrzutniami Rheinmetall 
MASS-Dueras (łącznie 34 lufy - 32 naboje multispektralne 

Omnitrap działające w paśmie radiolokacyjnym i podczer-
wieni oraz dwa Dueras z odbijaczami kątowymi); osiem ak-
tywnych zaburtowych środków zakłócających (np. Nulka). 
Ponadto okręt ma 21-prowadnicową obrotową wyrzutnię 
Mk 49 RAM do obrony wewnętrznej warstwy zwalczania za-
grożeń powietrznych i powierzchniowych ILD.

Podobnie jak w przypadku CMS różnych producentów za-
granicznych, technologia MEKO pozwala na łatwą integrację 
uzbrojenia i urządzeń elektronicznych polskiej produkcji.

W roli zasadniczego sensora fregata MEKO A-300 wyko-
rzystuje system radiolokacyjny z czterema aktywnymi ścia-
nowymi panelami antenowymi z elektronicznym skanowa-
niem fazowym AESA (Active Electronically Scanned Array). 
Pracujący w paśmie S radar dozoru dalekiego zasięgu jest 
zdolny do wykrywania i śledzenia pocisków balistycznych, 
co czyni z MEKO A-300 fregatę przygotowaną do włącze-
nia w system obrony przeciwrakietowej z pociskami klasy 
LRAD, w tym mogącą współdziałać w ramach sił morskich 
lub jako zintegrowany element (platforma wykrywania ce-
lów i nośnik uzbrojenia) w systemie obrony powietrznej 
Polski i NATO. 

DOśwIADCzENIE FIrMy w BuDOwIE FrEgAt 
I trANSFErzE tECHNOLOgII

Wpływ na wybór partnera zagranicznego mają też: jego 
doświadczenie w zakresie projektowania i budowy fregat 
oraz korwet, jak też oferta przemysłowa obejmująca TOKAT 
(Transfer of Know-how and Technology), czyli kompleksowy 
transfer wiedzy projektowej i produkcyjnej oraz technologii.

 
■ Doświadczenie firmy Babcock w programie pełnego cyklu 
życia okrętów – nawodnych i podwodnych – pozwoliło jej 
zdobyć międzynarodowe uznanie. Dzięki szerokiej kadrze 
doświadczonych i wysoko wykwalifikowanych pracowników 
ma ona globalny zasięg – ponad 30 000 międzynarodowych 
ekspertów w ramach firmy, jak również w ramach zaufane-
go, ogólnoświatowego łańcucha dostaw. 

Babcock ma znaczące referencje w zakresie projektowania 
i budowy okrętów, aby wspierać globalnych klientów Arro-
whead 140. Jako kluczowy partner w konsorcjum Aircraft 
Carrier Alliance, które zbudowało dwa lotniskowce typu Qu-
een Elizabeth dla brytyjskiej Royal Navy, Babcock wykonał 
50% szczegółowych prac projektowych i montażu bloków 
kadłuba. Montaż i integracja podzespołów obydwu lotni-
skowców zostały wykonane w zakładach Babcock w Rosyth 
w Szkocji. Firma zaprojektowała i dostarczyła też wysoko 
zmechanizowany system obsługi uzbrojenia (Highly Mecha-
nised Weapons Handling System – HMWHS) do obydwu lot-
niskowców. 

Fregata Arrowhead 
140 spełnia lub 
nawet przekracza 
wszystkie, bardzo 
wymagające stan-
dardy przeżywalno-
ści brytyjskiej Royal 
Navy. Na zdjęciu 
test odporności na 
wybuchy podwodne 
duńskiej fregaty typu 
Huitfeldt.
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W Wielkiej Brytanii Babcock z sukcesem zrealizował 
program przedłużenia cyklu życia fregat Type 23 (Duke), co 
jest przykładem sprawności inżynierskiej firmy, polegającej 
na przeprowadzeniu analizy technicznej w celu dokonania 
przeglądu i minimalizacji ryzyka dla klienta. Firma moder-
nizuje fregaty Type 23 dla Royal Navy, aby mogły prowadzić 
działania znacznie dłużej, niż przewidywał to ich pierwotny 
projekt. Obejmuje to znaczące programy aktualizacji zdol-
ności, takie jak: wymiana podstawowych systemów uzbro-
jenia, modernizacje wyposażenia oraz szeroko zakrojone 
prace mające na celu przedłużenie żywotności kadłuba 
i nadbudówek.

Na arenie międzynarodowej działania firmy obejmowały 
projektowanie okrętów typu Coast Guard Offshore Patrol 
Cutter dla Straży Wybrzeża Stanów Zjednoczonych wspól-
nie z Eastern Shipbuilding Group i skonstruowanie przy-
brzeżnych okrętów patrolowych typu Samuel Beckett dla 
Irlandzkiej Służby Morskiej. 

Babcock zwiększa swoją obecność w Republice Korei, 
gdzie wspiera tamtejszą marynarkę wojenną, a ostatnio 
podpisała protokół ustaleń z Hyundai Heavy Industries 
w sprawie współpracy przy budowie lekkiego lotniskowca 
CVX. Sygnowano również trójstronny protokół ustaleń po-
między Ministerstwem Obrony Ukrainy a rządem Wielkiej 
Brytanii. Oba kraje będą teraz realizować duży program 
projektów morskich dla Kijowa, a Babcock będzie ich głów-
nym partnerem przemysłowym. 

W Wielkiej Brytanii firma odpowiada za wsparcie floty 
okrętów podwodnych z napędem jądrowym Royal Navy, 
a współpracując z Royal Canadian Navy, Babcock prze-
kazał swoje umiejętności i wiedzę wymagane do obsługi 
konwencjonalnych okrętów podwodnych, aby zapewnić 
dożywotnią obsługę oraz konserwację kanadyjskiej floty 
jednostek typu Victoria (eks-Upholder, zbudowane w Wiel-
kiej Brytanii) w miejscu stacjonowania.

Międzynarodowe możliwości firmy obejmują też: re-
monty i przedłużenie cyklu życia nawodnych okrętów 
bojowych, modernizację, naprawy i zarządzanie sprzętem 
oraz systemami, jak i zarządzanie bazami flot wojennych 
w Wielkiej Brytanii, Nowej Zelandii oraz w Omanie. 

W Australii Babcock zapewnia wsparcie techniczne sze-
rokiej gamie jednostek pływających, od nawodnych okrętów 

wojennych i okrętów podwodnych, po jednostki wsparcia 
offshore, statki handlowe i luksusowe jachty. Niezależnie od 
tego, czy jest to wsparcie przez pełen cykl życia, złożone bada-
nie systemu czy modyfikacja techniczna, firma ma duże do-
świadczenie w świadczeniu usług dla marynarek wojennych 
i klientów komercyjnych.

Babcock zaangażował się też w budowę okrętów bojo-
wych dla brytyjskiej Royal Navy. Symboliczne rozpoczęcie 
cięcia stali do produkcji pierwszej z pięciu fregat Type 31 
(Inspiration) w zakładach Babcock w Rosyth w Szkocji 
zasygnalizowało zmianę na globalnym rynku okrętów bo-
jowych, ponieważ Arrowhead 140 zapoczątkowuje nową 
erę wysokowartościowych i wysoce adaptowalnych fregat 
modułowych. Platforma ta została wybrana przez Minister-
stwo Obrony Wielkiej Brytanii w drodze otwartego kon-
kursu w 2019 r. Wybór jednej z najbardziej szanowanych 
i poważanych marynarek wojennych na świecie zapewnia 
wysokie rekomendacje Arrowhead 140 jako jej wariantowi 
eksportowemu.

Babcock ma też globalne doświadczenie w zakresie bu-
dowy okrętów i statków oraz współpracy z zagranicznymi 
stoczniami. Babcock Liquid Gas Equipment Ltd (LGE) pro-
dukuje wiodące systemy przeładunkowe i systemy dostar-
czania paliwa gazowego do największych stoczni na świecie 
– w tym do Hyundai w Republice Korei i Jiangnan w Chiń-
skiej Republice Ludowej – do instalacji na statkach do prze-
wozu gazu skroplonego. LGE ściśle współpracuje z między-
narodowym łańcuchem dostaw, aby zapewniać złożone 
rozwiązania inżynieryjne, które często wymagają specjali-
stycznego sprzętu i nowych projektów.

Firma jest również dumna ze swojej długiej współpracy 
z Irlandzką Służbą Morską, w ramach której zbudowała 
wszystkich sześć aktualnie używanych przez nią okrętów 
patrolowych (OPV). Są to dwie jednostki typu Róisín i czte-
ry Samuel Becket, które są podstawą oraz siłą irlandzkiej 
floty. Każdego roku spędzają łącznie ponad 900 dni na mo-
rzu, w czasie których ich załogi przeprowadzają kontrolę 
na pokładach średnio 800 jednostek pływających. Babcock 
dostarczył szereg rozwiązań zapewniających wsparcie tych 
OPV od momentu ich wejścia do służby, w tym: specyfikację 
techniczną umożliwiającą użytkownikowi zaadaptowanie 
przyłącza zasilania elektrycznego z lądu jako ekologicznego 

Fregata F-100PL ma 
optymalną przeży-
walność, prezentuje 
też zmniejszoną 
sygnaturę akustycz-
ną i radiolokacyjną. 
Przy projektowaniu 
zastosowano normy 
wymagane przez US 
Navy.
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rozwiązania; układ napędowy dostarczający różne moce wyj-
ściowe w zależności od warunków i wymagań w celu oszczę-
dzania energii, paliwa i kosztów, zapewniając jednocześnie 
bardziej przyjazną dla środowiska opcję żeglugi na wszyst-
kich typach okrętów.

Jeśli chodzi o Arrowhead 140, to fregata wykorzystuje 
sprawdzoną formę kadłuba, zmodyfikowaną tak, aby speł-
niała najbardziej rygorystyczne kryteria dotyczące stopnia 
przeżywalności wymagane w programie Type 31. Jej roz-
miar i konstrukcja sprawiają, że jest ona łatwa w budowie, 
przystosowana do modernizacji oraz wprowadzania nowych 
zdolności, a także zapewnia najlepszy stosunek jakości do 
ceny pod względem kosztów budowy, zoptymalizowanych 
kosztów eksploatacji, jak i kosztów utrzymania w pełnym 
cyklu życia, które są częścią filozofii projektowania firmy 
Babcock. Spółka ma udokumentowane osiągnięcia w zakre-
sie efektywnych kosztowo i dostarczanych na czas rozwiązań 
zwiększających możliwości operacyjne. Wszystkie najważ-
niejsze etapy w programie fregat Type 31 zostały do tej pory 
osiągnięte. Przystępność projektu Arrowhead 140 oraz ła-
twość jego budowy sprawiają, że jest on idealny dla klientów, 
którzy oczekują sprawnie zrealizowanego harmonogramu 
i dążących do modernizacji przemysłu stoczniowego. 

Przemysł stoczniowy sterowany cyfrowo, wykorzystujący 
takie technologie, jak: projektowanie wspomagane kompute-
rowo (CAD), produkcja wspomagana komputerowo (CAM), 
robotyka i druk 3D, zwiększy produktywność i konkuren-
cyjność. Podczas gdy polscy konstruktorzy będą szkolić się 
na projekcie Arrowhead 140, Babcock zapewni swój odpo-
wiednio wykwalifikowany i doświadczony personel, aby za-
pewnić terminowe zrealizowanie harmonogramu programu 
Miecznik.

Jednym z kluczowych elementów tej propozycji jest trans-
fer technologii (ToT, Transfer of Technology) – nie chodzi tu 
tylko o sprzedaż licencji na projekt platformy i zapewnienie 
części wsparcia inżynierskiego. Babcock jest gotowy dzielić 
ryzyko i być mentorem w każdej części programu, obejmu-
jąc testowanie, próby oraz akceptacje okrętu. W szczytowym 

momencie realizacji brytyjskiego programu Type 31, w za-
kładach Babcock zatrudnionych będzie około 1250 pracow-
ników, razem z kolejnymi 1250 osobami w ramach szerokie-
go łańcucha dostaw w Wielkiej Brytanii. Jest to ambicja na 
miarę Miecznika.

Zrównoważone inwestycje w umiejętności są również 
ważnym filarem programu Miecznik. Do wspierania rozwija-
jących się technologii potrzebne są różnego rodzaju umiejęt-
ności i ścisła współpraca z dostawcami usług edukacyjnych 
oraz szkoleniowych. Babcock jest dobrze przygotowany do 
pomocy konsorcjum PGZ-Miecznik w rozwijaniu takiego 
partnerstwa ze środowiskiem akademickim w Polsce. Firma 
ma duże doświadczenie w rozwijaniu swoich pracowników 
poprzez programy dla absolwentów i staże, wspierane przez 
partnerstwo ze szkołami wyższymi. Jako punkt odniesienia, 
który można zastosować do Miecznika, w ramach programu 
Inspiration zostanie przygotowanych 150 nowych staży tech-
nicznych. Oprócz dostarczania wiedzy w celu podnoszenia 
kwalifikacji obecnych pracowników w polskich stoczniach 
Babcock może również zapewnić staże i praktyki dla polskie-
go personelu w Wielkiej Brytanii – pomagając przyciągnąć 
i zatrzymać talenty poprzez tworzenie nowych możliwości 
zatrudnienia w Polsce.

Jeśli projekt firmy Babcock zostanie wybrany do realizacji 
programu Miecznik, trzy fregaty zostaną zbudowane w pol-
skich stoczniach, przez lokalnych pracowników, z wykorzy-
staniem polskich dostawców i przy wsparciu globalnego 
łańcucha dostaw firmy Babcock. Firma już teraz zapewnia 
długoterminowy, zrównoważony rozwój przemysłu stocznio-
wego w Wielkiej Brytanii poprzez program Inspiration. Bab-
cock inwestuje w infrastrukturę, rozwijając wysoko wykwali-
fikowanych pracowników, najnowocześniejszy, wyposażony 
w technologię cyfrową zakład oraz tworząc długoterminową 
wartość społeczną i ekonomiczną.

Firma planuje przenieść to doświadczenie do konsorcjum 
PGZ-Miecznik, aby odzwierciedlić udaną realizację progra-
mu w Wielkiej Brytanii, pomagając w budowaniu zrówno-
ważonego i nastawionego na przyszłość przedsiębiorstwa 

Cechą zewnętrzną 
fregaty MEKO A-300 
są dwie „wyspy 
bojowe”, z których 
każda wyposażona 
jest w niezależne 
od siebie systemy 
niezbędne do za-
pewnienia jednostce 
zdolności do działań 
po jej uszkodzeniu, 
w tym zachowania 
zdolności do ruchu.
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stoczniowego, zapewniając długoterminowe, pozytywne 
efekty dla polskiej gospodarki.

Babcock zainwestował już ponad 60 mln GBP w zakłady 
w Rosyth, aby stworzyć niezbędną infrastrukturę do progra-
mu Inspiration, koncentrując się na zakładzie wyposażonym 
w technologię cyfrową – w tym hali montażowej Venturer 
Building, której budowa niedawno się zakończyła. Firma ma 
wysoki poziom automatyzacji, aby wesprzeć nastawiony na 
oszczędność proces produkcji, obniżyć koszty i ułatwić szyb-
sze wejście okrętów do służby – wszystkie te kluczowe czyn-
niki są również przewidziane dla polskiego programu.

Rozwiązanie Arrowyard, opracowane na podstawie 
bogatej wiedzy inżynierskiej i doświadczenia Babcocka 
w zakresie budowy okrętów, daje klientom komplekso-
wy zakres opcji transferu wiedzy oraz technologii w celu 
stworzenia warunków dla krajowej budowy Arrowhead 140 
poprzez optymalizację lokalnego potencjału stoczniowego 
i przemysłowego. Arrowyard umożliwia: budowę kadłu-
ba, nadbudówek i komponentów fregaty Arrowhead 140, 
montaż końcowy oraz wyposażenie, a także wspiera rozwój 
zdolności do obsługi floty w kraju klienta. Arrowyard po-
maga odbiorcy ocenić jego możliwości w zakresie budowy 
okrętów i opracować plan odnowy infrastruktury oraz pro-
cesów, identyfikując luki i zapewniając program ich uzu-
pełnienia poprzez ukierunkowane inwestycje oraz wspar-
cie ekspertów.

Babcock w ramach modelu współpracy Arrowyard za-
pewnia maksymalną lokalną przemysłową działalność 
w krajach partnerskich, kluczem do której jest transfer 
technologii. Przykładem może być kontrakt na obsługę flo-
ty okrętów podwodnych Royal Canadian Navy, w ramach 
którego Babcock wspólnie z klientem, utworzył zespół 450 
wykwalifikowanych inżynierów zdolnych do obsługi okrę-
tów i łańcuch dostaw. Było to możliwe dzięki inwestycjom 
Babcocka w Kanadzie. Australii z kolei firma przekazała 
technologię utrzymania i obsługi systemu wyrzutni torped 
na okrętach podwodnych typu Collins oraz zdolność do re-
montów fregat typu ANZAC (MEKO 200). To samo zrobiono 
w Nowej Zelandii. 

Babcock chciałby zbudować długoterminowe, stabilne 
partnerstwo z polskim przemysłem stoczniowym. Dzięki 
współpracy firmy i konsorcjum PGZ-Miecznik, Babcock 
przewiduje znaczny wzrost potencjału polskiego przemysłu 
do uczestnictwa i odnoszenia sukcesów na rynkach ekspor-
towych.

Babcock ubiega się również o inne kontrakty na całym 
świecie, zawsze szukając rzetelnych, długoterminowych part-
nerów w łańcuchu dostaw. Nie postrzega programu Miecz-
nik jako jednorazowego przedsięwzięcia, lecz widzi w nim 
początek długoterminowej współpracy – ugruntowując stałą 
obecność Babcocka w Polsce.

■  Navantia jest liderem w produkcji fregat. W ciągu ostat-
nich 20 lat z powodzeniem przeprowadziła pięć programów 
obejmujących łącznie 17 okrętów bojowych różnych klas, 
a dwa trwające programy obejmują budowę pięciu kolej-
nych jednostek dla hiszpańskiej Armada Española (fregaty 
typu F-110) i pięciu lekkich fregat ALFA 3000 dla Marynarki 
Wojennej Królestwa Arabii Saudyjskiej.

Projekty Navantii obejmują jednostki od klas korweta/ 
/lekka fregata (rodzina ALFA) do gamy fregat i niszczycieli, 
takich jak hiszpańskie typy F-100 oraz F-110, norweski Frid-
tjof Nansen czy australijski Hobart. Do tej pory hiszpański 
producent wyprodukował 13 jednostek podobnych do fregat 
Miecznik według własnych projektów. Jest to: pięć fregat typu 
F100 dla hiszpańskiej marynarki wojennej, pięć fregat typu 
Fridtjof Nansen dla Norwegii i trzy niszczyciele przeciwlot-
nicze dla Australii. Trwający program zakłada zbudowanie 
pięciu kolejnych fregat dla Armada Española, tym razem 
najnowszego typu F-110. Wszystkie te projekty są nosicielami 
zaawansowanego systemu zarządzania walką Lockheed Mar-
tin Aegis. Warto dodać, że spośród sześciu flot używających 
okręty z Aegisem, trzy eksploatują jednostki wyprodukowa-
ne przez Navantię. Jeśli weźmiemy pod uwagę klasy korwet 
i lekkich fregat, należy dodać cztery jednostki typu AVANTE 
2200 (Guaiquerí) dla Boliwariańskiej Republiki Wenezueli 
oraz pięć lekkich fregat ALFA 3000 (Al Jubail) dla Marynarki 
Wojennej Królestwa Arabii Saudyjskiej.

Schemat zintegro-
wanego systemu 
walki wybranego do 
brytyjskiej fregaty 
Type 31. W przypad-
ku Arrowhead 140 
może on obejmować 
komponenty wska-
zane przez zamawia-
jącego.
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Przykładowa kon-
figuracja systemu 
zarządzania walką 
Navantia Catiz. Jest 
to system o architek-
turze otwartej i moż-
na do niego włączać 
dowolne sensory 
oraz efektory.

Projekt F-100PL oferowany w ramach programu Miecz-
nik opiera się na hiszpańskiej fregacie F-105 (Cristóbal Co-
lón, piąta jednostka typu F-100, zbudowana po kilku latach 
przerwy od poprzedników, unowocześniona w stosunku do 
nich), uwzględniając jednocześnie wszystkie wnioski wycią-
gnięte z projektów norweskiego i australijskiego. Podejście 
Navantii jest tu podobne do projektu australijskiego, w któ-
rym dostosowano projekt referencyjny, aby spełnić wyma-
gania klienta, takie jak: zmiany mające na celu zastąpienie 
przestarzałego sprzętu, spełnienie wymagań ustawodaw-
stwa użytkownika, systemu walki i innych uzgodnionych 
zmian. Ze względu na wysokie marże w tych projektach, 
możliwość łatwej integracji różnych rozwiązań i urządzeń 
jest nie do przecenienia. 

Navantia ma duże doświadczenie we współpracy z lokal-
nym przemysłem stoczniowym. Najnowsze doświadczenia 
w tym zakresie to:
»  Australia – niszczyciele typu Hobart, budowa trzech 

okrętów na podstawie projektu F-100/F-105 w stoczni 
ASC Adelaide; śmigłowcowce desantowe (LHD) typu 
Canberra, współbudowa dwóch jednostek w oparciu 
o projekt LHD Juan Carlos I hiszpańskiej marynarki 
wojennej, częściowo w Ferrol (Hiszpania), a częściowo 
BAE Systems w australijskim Williamstown w Victorii.

»  Turcja – śmigłowcowiec desantowy typu Anadolu, budo-
wa LPD w oparciu o projekt LHD Juan Carlos I w stoczni 
SEDEF w Stambule.

»  Norwegia – fregaty typu Fridtjof Nansen, współdzielenie 
produkcji bloków kadłubowych pięciu okrętów z norwe-
skimi stoczniami BMV Bergen & Halsnøy i Kleven Florø 
Førde. Bloki wyprodukowane w Norwegii i Hiszpanii 
zmontowano na pochylni stoczni Navantia w Ferrol, któ-
ra była odpowiedzialna za wyposażenie końcowe, testy 
i dostawę.

»  Arabia Saudyjska – lekkie fregaty typu Al Jubail, budowa 
pięciu okrętów – czterech w stoczni Navantia w San Fer-

nando i koprodukcja jednego, która jest finalizowana i do-
starczana w Arabii Saudyjskiej.

»  Indie – okręty podwodne typu Kalvari (Scorpène), budo-
wa sześciu jednostek w stoczni Mazagon Dock Shipbuil-
ders Limited w Mumbaju we współpracy z francuską spół-
ką Naval Group.
Navantia proponuje wykorzystanie swojego bogate-

go doświadczenia w międzynarodowych projektach do 
przeniesienia odpowiedzialności na partnerów prze-
mysłowych, zapewniając pomyślny transfer wiedzy 
i technologii. Doświadczenie Navantii z programem 
niszczycieli Hobart w Australii ma wiele podobieństw 
z programem Miecznik i wyciągnięte z niego wnioski 
są bardzo przydatne. W ramach modernizacji zdolności 
przemysłowych lokalnych stoczni na potrzeby progra-
mu, Navantia proponuje szkolenie z: formalnymi kur-
sami, mentoringiem i szkoleniem w miejscu pracy dla 
kluczowego personelu lokalnego ekosystemu w Polsce 
oraz Hiszpanii.

Innym ważnym punktem poznanym przez Navantię 
w Australii jest znaczenie zespołu rezydentów w Polsce. 
Ulokowanie stałego zespołu projektowego Navantii i sta-
łego zespołu produkcyjnego przed fazą produkcji w celu 
wsparcia walidacji procesów projektowych w stoczniach 
zaangażowanych w Miecznika, oszacowania kosztów pro-
dukcji i głównego harmonogramu jest prawdopodobnie 
najważniejszą pojedynczą strategią zapewnienia termino-
wego rozpoczęcia produkcji.

Dodatkowo Navantia ma wieloletnie doświadczenie 
w szkoleniu załóg okrętów. Firma otworzyła niedawno 
Centrum Szkoleniowe Navantia (Navantia Training Centre, 
NTC, w Kadyksie), które jest obecnie wykorzystywane do 
szkolenia członków Królewskich Sił Morskich Arabii Sau-
dyjskiej na lekkich fregatach typu Al-Jubail, a firma jest 
otwarta na pomoc polskiemu przemysłowi w budowie po-
dobnego centrum szkoleniowego w Polsce.



Najważniejszym doświadczeniem Navantii w zakresie moderni-
zacji zaplecza stoczniowego klienta są usługi zarządzania stocznią 
świadczone w ramach programu AWD Reform Program (związany 
z likwidacją skutków początkowych opóźnień i przekroczenia kosz-
tów budowy trójki niszczycieli typu Hobart). W 2016  r. Navantia zdo-
była kontrakt na zarządzanie budową, wyposażaniem, testowaniem, 
dostawą i odbiorem niszczycieli AWD w stoczni w Osborne zgodnie 
z Alliance Based Target Incentive Agreement. Navantia przywiozła 
zespół 60 osób, aby zresetować projekt i wnieść doświadczenie w bu-
dowie okrętów. W pracy z australijskimi stoczniowcami nastąpił 
poważny transfer wiedzy. Podczas tego projektu Navantia przekaza-
ła swoje ogromne doświadczenie w budowie okrętów australijskim 
pracownikom, aby usprawnić struktury organizacyjne i dostosować 
praktyki oraz środki produkcyjne do tych, które przyniosły sukces 
w Hiszpanii.

W kwestii transferu technologii (ToT, Transfer of Technology) 
w przypadku fregat o podobnej złożoności z programem Miecznik, 
Navantia wdrożyła rozwiązania w przemyśle stoczniowym w Norwe-
gii i Australii oraz, w przypadku systemu walki, w Arabii Saudyjskiej. 
Ma również doświadczenie tego rodzaju w projektach okrętów pod-
wodnych, śmigłowcowców desantowych, lekkich fregat i patrolowców 
z różnymi krajami, takimi jak: Indie, Turcja, Arabia Saudyjska czy We-
nezuela. 

W ramach programu norweskiego Navantia była głównym wyko-
nawcą projektu i budowy pięciu fregat, obejmującego następujące 
obszary: projektowanie, produkcję, wsparcie logistyczne, zaopatrze-
nie, testy i próby, uruchomienie oraz roczną gwarancję. Ten program 
demonstruje zdolność Navantii do dostarczania złożonych produktów 
klientom zagranicznym zgodnie z harmonogramem i w ramach bu-
dżetu. Zakres ToT obejmował zarządzanie projektami, projektowanie 
i fizyczną integrację. Navantia wypełniła swoje zobowiązania dotyczące 
współpracy przemysłowej wobec norweskiego Ministerstwa Obrony na 
trzy lata przed terminem.

W programie australijskim, oprócz wspomnianego AWD Reform 
Program, ToT  obejmował zarządzanie projektem, projektowanie, tech-
nologie informacyjne, integrację systemów walki i zarządzanie łańcu-
chem dostaw.

W ramach trwającego programu saudyjskiego opracowywany jest 
ToT systemu zarządzania walką. Najpierw, wraz z utworzeniem joint 
venture SAMINavantia (Saudi Arabian Military Industries - SAMI i Na-
vantia) w zakresie dostaw i integracji systemów bojowych dla saudyj-
skiej marynarki, a później wraz z utworzeniem HAZEM, pierwszego 
saudyjskiego systemu CMS, poprzez TOKAT z Navantii. Teraz HAZEM 
jest standardem dla tamtejszej floty i jego pozyskanie jest rozważane 
przez inne marynarki na Bliskim Wschodzie.

Podejście Navantii polega na ustanowieniu dwukierunkowych, 
długoterminowych relacji. Z jednej strony firma jest w stanie zapro-
ponować globalne rozwiązania dla aktualnych i przyszłych potrzeb 
polskiego rynku morskiego, takie jak: wsparcie w utrzymaniu naszych 
fregat typu O. H. Perry do czasu ich zastąpienia przez Mieczniki, fre-
gaty Miecznik na bazie projektu F-100PL, okręty podwodne Orka na 
bazie typu S-80 Plus budowanego dla Armada Española oraz okręt 
ratowniczy i do prac głębokowodnych Ratownik (podobną jednostkę 
Navantia będzie budowała dla hiszpańskiej floty) oraz inne projekty 
modernizacyjne. 

Z drugiej strony firma jest w pełni otwarta na angażowanie polskich 
spółek w swoje projekty, takie jak: prototypowanie w celu przyspiesze-
nia rozpoczęcia produkcji, stworzenie centrum doskonałości w celu 
zwiększenia możliwości przemysłu stoczniowego, w tym transformacji 
cyfrowej, włączenie polskiego przemysłu do programów międzynaro-
dowych i badawczo-rozwojowych, czy grupa robocza ds. współpracy 
w zakresie okrętów podwodnych. Navantia i polski przemysł zbadają 
potencjalny kierunki eksportu do krajów trzecich oraz rozwój zielonej 
energii.

Dodatkowo Navantia jest zaangażowana we współpracę z polskim 
przemysłem, wykorzystując doświadczenia z podobnej współpracy 
z innymi klientami. Dla konkurencyjności Navantii ważne jest posiada-
nie rozbudowanego łańcucha dostaw oraz korzystanie z dobrej jakości 
polskich produktów i usług. 

Navantia ma wsparcie ze strony rządu w Madrycie, zwłaszcza Mini-
sterstwa Skarbu, do którego firma należy bezpośrednio, a także Mini-
sterstwa Obrony i Marynarki Wojennej Hiszpanii.

Ministerstwo Obrony i Armada Española mają duże doświadcze-
nie we współpracy międzynarodowej, zwłaszcza w kwestii fregat, jak 
to miało miejsce w przypadku marynarek norweskiej oraz australij-
skiej. Ich wsparcie w zakresie szkoleń, inspekcji lub zarządzania pro-
jektami, a nawet wysłanie hiszpańskich okrętów w celu zapewnienia 
szkoleń i wypełnienia luki w zdolnościach w stosunku do innych flot 
wojennych, było kluczową częścią sukcesu programów międzynaro-
dowych Navantii.

■ Portfolio holdingu stoczniowego thyssenkrupp Marine Systems w za-
kresie okrętów nawodnych klasy fregata obejmuje obecnie jednostki 
typów: MEKO A-100 (fregata lekka), MEKO A-200 (fregata ogólnego 
przeznaczenia), MEKO A-300 (fregata wielozadaniowa) i F125 (fregata 
zbudowana na zamówienie Deutsche Marine). W ciągu ostatnich 40 lat 
w oparciu o projekty tkMS powstało lub jest w budowie 61 fregat 16 ty-
pów i ich modyfikacji dla 13 flot wojennych świata. Spośród nich 54 jest 
obecnie w służbie, w tym 28 w pięciu państwach NATO. 

Filozofia projektowania tkMS podąża za ewolucyjną spiralą projek-
towania, co oznacza, że każdy nowy typ fregat zaprojektowanych przez 
tkMS zachowuje najlepsze cechy poprzedników i dodaje nowe techni-
ki oraz technologie, a także cechy konstrukcyjne. Tym samym MEKO 
A-300 jest bezpośrednim następcą trzech modeli fregat: MEKO A-200 
(10 jednostek zbudowanych i w budowie); F125 (zbudowano cztery) 
oraz MEKO A-100 (cztery jednostki), a jego projekt bazuje na cechach 
konstrukcyjnych wszystkich z nich.

thyssenkrupp Marine Systems ma zdecydowanie największe między-
narodowe osiągnięcia w zakresie budowy okrętów wojennych w stocz-
ni klienta spośród wszystkich dostawców dla sił morskich na całym 
świecie. W ciągu ostatnich 50 lat, z wyłączeniem floty niemieckiej, fir-
ma wyeksportowała 197 okrętów (108 podwodnych i 89 nawodnych), 
zbudowanych według jej projektów, do 25 flot, w tym siedmiu NATO 
i ANZUS. Spośród nich 98 (50%) zostało zbudowanych w stoczniach 
odbiorców, dzięki kompleksowemu transferowi wiedzy i technologii 
z tkMS do stoczni oraz marynarki wojennej klienta. Uśredniony czas 
konieczny do budowy jednostki pływającej w stoczni zamawiającego 
wyniósł: w przypadku okrętów podwodnych pięć lat dla prototypu i 16 
miesięcy dla jednostek seryjnych, zaś dla fregat były to cztery lata dla 
pierwszej, natomiast kolejne okręty dostarczano w odstępach rocznych. 
Osiągnięcie takich wyników jest możliwe poprzez: 
»  kompleksowy transfer wiedzy i technologii (TOKAT) z uwzględnie-

niem szkolenia technicznego i menedżerskiego w Niemczech oraz 
Polsce, aby w razie potrzeby doprowadzić personel klienta do odpo-
wiedniego poziomu umiejętności. 

»  szkolenie w trakcie pracy (OJT, On-the-Job-Training) poprzez 
uczestnictwo i uczenie się w podobnych projektach w Niemczech 
oraz innych krajach, w których tkMS produkuje fregaty, skierowane 
do kierownictwa polskiej stoczni (np. zarządzanie projektami, jako-
ścią, zamówieniami czy odbiorami) i wszystkich branży technicz-
nych;

»  zatrudnienie polskich konstruktorów w biurach projektowych tkMS;
»  pomoc techniczna oraz wsparcie techniczne (TA/TS, Technical As-

sistance and Technical Suport) specjalistów tkMS w polskich stocz-
niach tam, gdzie i kiedy jest to potrzebne (zwłaszcza dla pierwszego 
lokalnie budowanego okrętu);

»  kompleksowe przekazywanie danych i dokumentacji wszystkich 
danych niezbędnych do budowy, integracji, testowania oraz urucha-
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Wizja fregaty MEKO 
A-300 z przykła-
dowym systemem 
walki.

miania i obsługi systemów okrętowych w eksploatacji.
Przykładami krajów, w których zaimplementowano takie 

programy są:
»  Turcja – cztery z ośmiu fregat MEKO 200TN zbudowano 

lokalnie, za pośrednictwem tak udanych ToT, OJT i TA/ 
/TS, że po zakończeniu projektu Turcja była w stanie sa-
modzielnie zaprojektować korwety, które też wyeksporto-
wała, a teraz rozpoczęła budowę swojej pierwszej w pełni 
zaprojektowanej lokalnie fregaty. Innymi słowy, tkMS 
umożliwił Ankarze uniezależnienie się w zakresie zaawan-
sowanego projektowania i produkcji okrętów.

»  Australia – wszystkie 10 fregat MEKO 200 ANZAC zbudo-
wanych w Australii dla własnej floty (osiem) i na eksport 
do Nowej Zelandii (dwie), za pośrednictwem tak udanych 
ToT, OJT i TA/TS, że po zakończeniu projektu Canber-
ra stała się niezależna w zakresie lokalnego budowania 
wszystkich fregat oraz niszczycieli w Australii, po czym 
państwo te zbudowało kolejne okręty lokalnie.

»  Republika Korei – osiem z dziewięciu okrętów podwod-
nych typu 209/1400 i całą dziewiątkę typu 214 zbudowano 
lokalnie, za pośrednictwem tak udanych ToT, OJT i TA/TS, 
że Seul stał się niezależny w projektowaniu oraz budowie 
własnych okrętów podwodnych, w tym na eksport. 

»  Malezja – cztery z sześciu korwet MEKO 100PV (typ Ke-
dah) powstało w Malezji, w stoczni Boustead Heavy Indu-
stries Corporation Berhad, która nigdy wcześniej nie zbu-
dowała okrętu wojennego, za pośrednictwem tak udanych 
ToT, OJT i TA/TS, że w efekcie tego projektu Malezja jest 
teraz w stanie samodzielnie zbudować okręty nawodne 
dla swojej floty. Obecnie produkuje wszystkich sześć kolej-
nych korwet (od innego dostawcy).

»  Egipt – tkMS dostarczył ToT, OJT i TA/TS egipskiej stocz-
ni Alexandria Shipyard podczas budowy trzech z czte-
rech fregat MEKO A-200EN w Niemczech, tak że stocznia 
egipska, która nigdy wcześniej nie zbudowała fregaty, 
teraz rozpoczęła budowę swojej pierwszej jednostki tej 
klasy (czwarty okręt serii) i jest na dobrej drodze, aby 
ukończyć ją zgodnie z harmonogramem oraz zaplano-
wać dodatkowe dwie fregaty – obydwie mają powstać 
w Egipcie.

»  Brazylia – wszystkie cztery lekkie fregaty wielozadanio-
we MEKO A-100 (typ Tamandaré) są obecnie budowane 
w brazylijskiej stoczni Estaleiro Itajaí, która nigdy wcze-

śniej nie wyprodukowała okrętu wojennego. Osiągnięto to 
poprzez kompleksowy program szkoleń, ToT, OJT i TA/TS, 
szkolenie kierowników oraz techników brazylijskich stocz-
ni w Niemczech i zatrudnienie brazylijskich inżynierów 
projektantów w biurze projektowym tkMS w Hamburgu 
oraz program TOKAT, który jest intensywnie realizowany.
Podane wyżej przykłady programów okrętowych, oparte 

na przeniesieniu kompetencji do przemysłu kraju zamawia-
jącego są zbliżone w zakresie złożoności i oczekiwań do pol-
skiego Miecznika.

W ramach powyższych i innych programów tkMS zbu-
dował lub zmodernizował dziewięć stoczni swoich klientów, 
aby umożliwić im produkcję okrętów według swoich pro-
jektów. Były to: argentyńskie stocznie AFNE Río Santiago 
(okręty podwodne) i Astillero Domecq Garcia (fregaty oraz 
korwety), australijska AMECON, brazylijska Estaleiro Itajaí, 
stocznie w Grecji, malezyjska Boustead Heavy Industries 
Corporation, południowokoreańskie Daewoo Shipbuilding 
& Marine Engineering i Hyundai Heavy Industries, turecka 
Stocznia Marynarki Wojennej Gölcük.

W ramach potencjalnej współpracy tkMS deklaruje, że 
Polska jako bliski sąsiad, na dodatek którego wielu stocz-
niowców pracuje w Niemczech, jest naturalnym „pobliskim 
warsztatem” zarówno w procesie projektowania, jak i bu-
dowy, który będzie znacznie tańszy niż Niemcy ze wzglę-
du na dużą dysproporcję kosztów pracy oraz urządzeń we 
wszystkich branżach i obszarach zarządzania. Ponadto 
tkMS nie ma żadnej stoczni do budowy okrętów nawod-
nych i musi zlecać te prace innym (stosunkowo drogim) 
zakładom w Niemczech. Dlatego tkMS oczekuje możliwości 
składania zamówień na wykonanie szczegółowego projek-
tu i budowy platform okrętów eksportowych w polskich 
stoczniach. Jednostki te mogą być albo całkowicie ukoń-
czone, łącznie z integracją systemu walki w Polsce, albo – 
w niektórych przypadkach – gdy będzie to bardziej opła-
calne, transferowane samodzielnie lub na holu z Gdyni/ 
/Gdańska do stoczni w Kilonii do końcowego wyposażenia 
i integracji systemu walki. Dzięki temu możliwe jest stanie 
się znacznie bardziej konkurencyjnym w eksporcie, a tak-
że ściślej związać gałęzie przemysłu obydwu krajów. Motto 
tkMS brzmi – „niemiecka technologia morska połączona 
z polskimi umiejętnościami technicznymi i efektywnością 
kosztową”.
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thyssenkrupp Marine Systems chce też standaryzować nie-
które produkty polskiego przemysłu, takie jak: system 35 mm 
armaty morskiej PIT-RADWAR S.A. AM-35 i zintegrowana 
głowica śledząca ZGS-158M, a także systemy IRST i RESM/ 
/CESM oraz radiostacje taktyczne, które zostaną włączone do 
projektów eksportowych niemieckiego holdingu. Ponadto 
na podstawie umowy licencyjnej, jakie już wdrożono z nie-
którymi stoczniami klientów zagranicznych, tkMS dopuści 
eksport okrętów swoich projektów, zbudowanych w Polsce. 

W przeciwieństwie do wyżej wymienionych konkuren-
tów, tkMS jako firma całkowicie prywatna zazwyczaj nie 
zabiega o gwarancje rządowe, mimo bliskich więzi między 
Polską a Niemcami, jako sąsiadami i sojusznikami z NATO. 
Z doświadczenia firmy wynika, że gwarancje rządowe (np. 
niemiecka gwarancja eksportowa Hermes) są zwykle drogie, 
a w wielu przypadkach, ponieważ rządy nigdy nie biorą fak-
tycznej odpowiedzialności, ostatecznie nie zmniejszają ryzy-
ka dla klienta.

Trzy ostatnie przykłady: indyjski projekt okrętu podwod-
nego Kalvari (Scorpène) z Naval Group, malezyjski projekt 
korwety Gowind 2500 z Naval Group i australijski projekt 
AWD z Navantią, wszystkie „politycznie” gwarantowane –
odpowiednio przez rządy francuski i hiszpański – mimo to 
były opóźnione o lata i kosztowały miliardy dolarów ponad 
plan, a poszczególne rządy nie zrobiły nic, aby rozwiązać je 
w ramach swoich „politycznych” gwarancji. Klient musiał 
zapłacić za powstały bałagan. Dużo lepsze niż „gwarancje”, 
są działania rządu niemieckiego, który nakłania polskiego 
odpowiednika do zacieśnienia relacji wojskowych związa-
nych z Miecznikiem, m.in. wspólne szkolenia i inne obszary 
możliwego wzmocnienia relacji. Jest to zalecane i wspierane 
przez tkMS.

w OCzEKIwANIu NA wErDyKt
Drugi etap stanowić będzie przygotowanie zaktualizo-

wanego przemysłowego studium wykonalności i projektu 
wstępnego na bazie pierwotnie wybranego projektu koncep-
cyjnego. Wraz z tym nastąpią renegocjacje tej części umowy. 
dotyczącej budowy prototypu wraz z ZSW i niezbędnymi 
środkami bojowymi. Wtedy rozpocznie się transfer technolo-
gii i wiedzy oraz przygotowywanie potencjału przemysłowe-
go do rozpoczęcia produkcji. 

Zgodnie z obecnymi założeniami, wodowanie prototypu 
(platformy) ma nastąpić w 2025  r., ale ukończenie pierwsze-
go Miecznika przewidywane jest w 2028   r. Później odbędą 
się próby kwalifikacyjne prototypu, a dopiero po ich zakoń-
czeniu budowa okrętów seryjnych. Zdaniem resortu obrony 
przyjęty sposób pozwoli na optymalne pozyskanie pierwsze-
go okrętu w konfiguracji dostosowanej do potrzeb MW RP 
i skuteczną implementację krajowych zdolności w budo-

wie okrętów. Umożliwi też zbudowanie potencjału wiedzy, 
umiejętności i technologii w krajowych podmiotach prze-
mysłowych oraz badawczo-naukowych, a także sprawną 
budowę kolejnych jednostek z uwzględnieniem ewentual-
nych uwag użytkownika. 

Po zakończeniu badań kwalifikacyjnych rozpocznie się 
etap trzeci, czyli produkcja dwóch jednostek seryjnych wraz 
z pozyskaniem pakietów logistycznych. Zanim do tego doj-
dzie, ponownie odbędą się renegocjacje, tym razem dotyczą-
ce warunków dostawy seryjnej pary Mieczników.

Wspomniane pakiety logistyczne obejmą wytworzenie 
bazy do bieżącej obsługi jednostek wraz z magazynem 
części zapasowych do kluczowych podzespołów i podsys-
temów okrętów. Pakiety będą dostarczane do wszystkich 

trzech okrętów. Dodatkowo elementem tego etapu będzie 
dostawa amunicji i środków bojowych do całej trójki Miecz-
ników. Zdaniem MON program ma kosztować ok. 8 mld PLN 
i zakończyć się w 2034  r. Ma wygenerować „tysiące” miejsc 
pracy w zakładach konsorcjum i u podwykonawców w „set-
kach” przedsiębiorstw na terenie kraju.

Fregaty Miecznik mają być okrętami stanowiącymi istotny 
wkład w system obronny kraju, jak też szerzej rzecz ujmując, 
tzw. wschodniej flanki NATO. Pojęcie „obrona wschodniej 
flanki NATO” na stałe trafiło do słownictwa polskiej poli-
tyki, zwłaszcza gdy mowa jest o zakupach nowoczesnych 
systemów uzbrojenia. Ten zrozumiały dla przeciętnego 
Kowalskiego przekaz stanowił dotąd jeden z argumentów 
towarzyszących uzasadnieniu decyzji o zakupie systemów 
rakietowych Patriot i HIMARS, czołgów Abrams, samolotów 
F-35A oraz utworzeniu nowej dywizji na wschodzie Polski. 
Wszystko dla „obrony wschodniej flanki NATO”. Gdy jednak 
wspominamy o pozyskaniu okrętów dla MW RP, narracja 
polityków orbituje wokół szerokiego pojęcia „potrzeby za-
pewnienia bezpieczeństwa morskich interesów państwa”, 
co przeważnie kojarzone jest z obecnością polskich okrętów 
w stałych zespołach NATO, gdzieś na morzach i oceanach 
świata, mniej zaś z ich obecnością na Bałtyku. 

Tymczasem rola Polski w obronie wschodniej flanki 
NATO wynika z jej statusu państwa frontowego, jaki w cza-
sach zimnej wojny przypisany był Republice Federalnej 
Niemiec i Królestwu Dani. To nakładało na te państwa nie 
tylko kontrybucję w postaci konieczności dysponowania 
odpowiednio uzbrojonymi i zorganizowanymi kontyngen-
tami sił lądowych i lotniczych, ale też morskich. Dlatego 
granicę wschodniej flanki NATO należy widzieć również na 
Bałtyku, zwłaszcza przy niskiej wartości sił morskich trzech 
państw bałtyckich. Z tego powodu fregata wielozadaniowa 
Miecznik nie powinna służyć jedynie wypełnianiu zadań hu-
manitarnych, patrolowych i dyplomatycznych, ale stanowić 
integralną część systemu obrony Polski, być środkiem rozpo-
znania oraz odstraszania na Bałtyku, a w razie konieczności 
stanowić skuteczną platformę walki.

Przykładowy zin-
tegrowany system 
walki fregaty MEKO 
A-300. I w tym 
przypadku można 
go skonfigurować 
zgodnie z wymogami 
programu Miecznik.
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L e o n a r d o

Zintegrowany 
System Walki

Nowoczesna technologia morska jaką dysponuje Leonardo jest używana przez 70 maryna-
rek wojennych na całym świecie, gdzie została wykorzystana aż na 1000 okrętów. Warto za-
uważyć, że armaty i systemy artyleryjskie Leonardo są najbardziej nowoczesnymi na świe-
cie i stały się już wzorcem, punktem odniesienia. Systemy artyleryjskie Leonardo są w uży-
ciu także na pokładzie ORP Ślązak – są to armaty 76 mm Super Rapid i dwa systemy 30 mm 
typu Marlin. Leonardo jako jeden z nielicznych podmiotów ma przekrojowe i wielopłaszczy-
znowe doświadczenie, aby dostarczyć dla okrętów wielkości fregaty, nie tylko uzbrojenie, 
ale także zintegrowany system zarządzania walką. 

może zdecydować o przewadze na morzu 
we współczesnych scenariuszach zagrożeń

Kronos Dual Band 
– dwuzakresowy 
czteroczęściowy 
radar AESA.
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zwalają na precyzyjne dopasowanie radaru do przyszłych 
zadań okrętu. Najważniejsze z nich należą do rodziny Kro-
nos® i tu należy wskazać radar AESA (Active Electronically 
Scanned Aray) Kronos Dual Band, będący głównym radarem 
okrętowym systemu obrony powietrznej PAAMS, na który 
składają się cztery, nieruchome anteny ścianowe. 

System bazuje na doświadczeniach z 20 lat eksploatacji 
i rozwoju wielofunkcyjnego radaru EMPAR, który został za-
instalowany na francusko-włoskich niszczycielach Horizon/ 
/Orrizonte i włoskim lotniskowcu Cavour, a także okrętach 
innych flot.

Specyfika stacji radiolokacyjnych Leonardo pozwala na 
realizowanie kilku zadań w tym samym czasie, m. in. poszu-
kiwanie, rozpoznanie i śledzenie w przestrzeni powietrznej 
dookoła okrętu, w ramach obrony strefowej i punktowej, kie-
rowanie ogniem artyleryjskim oraz rakietami, naprowadza-
nie pocisków przeciwko zagrożeniom rakietowym, śledzenie 
małych i słabo widocznych celów, np. takich jak pociski klasy 
„sea skimmer”, prowadzenie walki radioelektronicznej oraz 
wykrywanie i śledzenie pocisków balistycznych, jak i celów 
aerodynamicznych. W tym miejscu należy wspomnieć Kro-
nos® Power Shield – radar AESA dalekiego zasięgu wcze-
snego ostrzegania. System ma zasięg 400 km do celów aero-
dynamicznych i 1500 km wobec rakiet balistycznych. Duża 
prędkość przesyłania danych i dokładność wykrywania po-
zwalają w porę wykryć taktyczne pociski balistyczne. Stacja 
tego typu występuje w zestawie z systemami Kronos® Quad 
i Kronos® Grand Naval.

wyKrywANIE zAgrOżEń PODwODNyCH
W obszarze zwalczania okrętów podwodnych i zagrożeń 

minowych Leonardo ma do zaoferowania różnorodne stacje 
hydrolokacyjne, np. lekki aktywno-pasywny sonar holowa-
ny (ATAS – Active Towed Array Sonar) z aktywną anteną 
o zmiennej głębokości zanurzenia. System zapewnia jedno-
cześnie: panoramiczną obserwację w trybie aktywnym i pa-
sywnym, automatyczną klasyfikację zagrożeń oraz wykrywa-
nie wrogich torped.

Kompletny zestaw, na który składają się sonary i wielo-
sensorowe radary systemu kierowania ogniem oraz system 
identyfikacji bojowej „swój-obcy” (IFF) w pełni obsługujący 
mod 5, zgodny z najnowszym standardem NATO, dla obsłu-
gi do 250 celów na sekundę, o zasięgu do 256 mil morskich, 
może wspierać nowy system wykrywania i śledzenia celów 
w podczerwieni Distributed Static-Staring Infrared Search 
& Track (DSS-IRST). W tym zakresie Leonardo oferuje SASS 
(Silent Acquisition & Surveillance System), który jest nowym 
systemem IRST (InfraRed Search and Track), wybranym 
także dla włoskich fregat wielozadaniowych FREMM. SASS 
jest pasywnym IRST dalekiego zasięgu, który jest w stanie 
wykrywać i śledzić cele powietrzne oraz nawodne z pełnym 
360° pokryciem poziomym oraz dostarczać i w podczerwieni 
(IR) przestrzeni wokół okrętu. Wspomaga ocenę zagrożenia, 
zapewniając statystyczną klasyfikację kontaktów. SASS ma 
modułową architekturę opartą na stabilizowanej głowicy pa-
noramicznej.

Mózg OKrętu, CzyLI SyStEM 
zArząDzANIA wALKą 

Mózgiem okrętu jest System Zarządzania Walką – w tym 
zakresie Leonardo oferuje CMS ATHENA (Architecture & 
Technologies Handling Electronic Naval Applications), który 
jest najbardziej nowoczesnym systemem przeznaczonym do 
wykonywania każdego rodzaju misji bojowych. Zaprojekto-

Oferta Leonardo obejmuje kompletny zestaw elek-
tronicznych sensorów zarówno w dziedzinie 
radiolokacji, jak i hydrolokacji, który zapewnia 

strumień danych do systemów uzbrojenia i kierowania 
ogniem, ponadto w ofercie znajdują się wyrzutnie celów 
pozornych, systemy optoelektroniczne, łączności i walki 
elektronicznej. Lista oferowanych przez Leonardo mor-
skich systemów elektronicznych jest kompletna i spraw-
dzona na fregatach typu FREMM, a także innych typów.

Istotną zaletą oferowanych systemów jest brak jakichkol-
wiek ograniczeń w eksporcie, ponieważ Leonardo jako OEM 
(Original Equipment Manufacturer) jest właścicielem klu-
czowych technologii. Ponadto do tego należy dodać przekro-
jowe doświadczenie koncernu pozyskane podczas realizacji 
wielu tego rodzaju projektów w ramach wyposażania naj-
bardziej nowoczesnych okrętów, w tym jednostek obrony 
powietrznej, charakteryzujących się szczytowym poziomem 
skomplikowania w integracji systemów bojowych. 

Leonardo dysponuje najważniejszymi dla każdego bojo-
wego okrętu systemami jakimi są system zarządzania wal-
ką i systemy obserwacji przestrzeni powietrznej, nawodnej 
oraz podwodnej. Kluczowy jest System Zarządzania Walką 
(Combat Management System – CMS), będący częścią Zin-
tegrowanego Systemu Walki – taki system firma Leonardo 
oferuje w ramach programu Miecznik. Obejmuje on szero-
ką gamę czujników i radarów oraz wspomniany CMS, które 
muszą wspierać kluczowe funkcje, takie jak zapewnianie 
świadomości sytuacyjnej obejmującej powierzchnię, wodę 
oraz powietrze, a także rozpoznanie, planowanie i podejmo-
wanie decyzji, dowodzenie oraz kontrolę systemów uzbro-
jenia. Najpierw jednak przyjrzyjmy się wybranym syste-
mom radiolokacyjnym i hydrolokacyjnym

SyStEMy rADIOLOKACyjNE DO OBrONy 
POwIEtrzNEj I NAwODNEj

Na katalog morskich systemów radiolokacyjnych Leonar-
do składa się szeroka gama radarów obserwacji nawodnej 
i powietrznej. Ich parametry operacyjne i przestrzenne po-

NA-30S MkII 
– system kierowania 
ogniem nowej ge-
neracji.

Combat Manage-
ment System – Sys-
tem Zarządzania 
Walką firmy Le-
onardo.
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wano go tak, aby łatwo integrować każdy rodzaj sensorów, 
uzbrojenia i systemów wsparcia. Zapewnia dowódcy zespołu 
okrętów strategiczną i taktyczną świadomość sytuacji, zarzą-
dza wszystkimi obecnymi w jego rejonie środkami sił zbroj-
nych oraz zasobami własnymi okrętu do realizacji celów 
i misji marynarki wojennej lub sił połączonych – gdyż sys-
tem zapewnia pełną interoperacyjność ze wszystkim innymi 
systemami sił zbrojnych na morzu, lądzie i w powietrzu.

Okrętowy CMS musi realizować kluczowe funkcje, jak 
zapewnienie świadomości sytuacyjnej – obejmuje to po-
wierzchnię morza, toń i powietrze. Informacje są gromadzone 
przez czujniki kierowania ogniem takie jak: radary, systemy 
optoelektroniczne i sonary. Prowadzenie rozpoznania jest 
kolejną funkcją CMS pozwalającą przekształcać powyższe 
informacje w użyteczne dane rozpoznawcze poprzez ich in-
terpretację, zestawianie i ocenę, tworząc w ten sposób wspól-
ny obraz operacyjny. Wówczas planowanie i podejmowanie 
decyzji staje się w pełni możliwe. Ten etap pomaga dowód-
com w szybkim opracowaniu planu działania w celu podjęcia 
decyzji i wdrożenia go w szybko zmieniającym się, złożonym 
środowisku walki. W końcu dochodzimy do czwartej funkcji 
CMS – dowodzenia i kontroli systemów uzbrojenia. CMS za-
rządza działaniem systemów kierowania uzbrojeniem oraz 
ich systemami kierowania ogniem w celu wykrycia, śledzenia 
i zniszczenia nadchodzącego zagrożenia.

CMS współpracuje również ze śmigłowcami morskimi, 
w tym m.in. z AW159 i AW101, które jednocześnie zwiększają 
zasięg oddziaływania okrętów, na których stacjonują, o czym 
świadczą doświadczenia najlepszych marynarek wojennych 
świata.

Cały system może być częścią sieciocentrycznych działań 
wojennych (NCW, Network Centric Warfare), gdzie każdy 
system staje się oddzielnym węzłem połączonym z podobny-
mi węzłami na innych okrętach. 

„Okrętowy CMS jest prosty w koncepcji, ale skompliko-
wany w projektowaniu, ponieważ musi być dostosowany do 
doktryn operacyjnych i sprzętu posiadanego przez konkret-
ną marynarkę wojenną. Powinien mieć otwartą architekturę, 

aby zapewnić elastyczność, a to jest ważny element propo-
zycji Leonardo” – powiedział Marco Lupo, prezes Leonardo 
Poland.

Znaczenie sprawnego CMS dla okrętu jest nie do przece-
nienia. Najbardziej nowoczesne systemy uzbrojenia i obser-
wacji technicznej nie będące „spiętymi” właśnie poprzez CMS 
w jeden wzajemnie uzupełniający się zestaw wyposażenia 
okrętu, nie będą w stanie wykorzystać swych możliwości. To 
dzięki CMS następuje efekt synergii pełnego zestawu senso-
rów i efektorów.

Taki wybór systemów oraz doświadczenie włoskiego gi-
ganta technologicznego w realizacji podobnych programów 
budowy fregat FREMM pozwalają oceniać ofertę Leonardo 
jako jedną z bardziej kompletnych.

Artykuł przygotowany przez Leonardo 
Ilustracje Leonardo.

Wyżej: JANUS-N  
– wielosensorowa 
panoramiczna 
głowica optoelektro-
niczna.

Niżej: RAN-30X  
– radar obserwacyj-
ny 2D pasma X.
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Celem realizacji programu Miecznik jest istotne 
wzmocnienie zdolności operacyjnych Marynarki 
Wojennej RP. Trzy nowe okręty klasy fregata będą 

stanowić trzon polskich sił nawodnych przez kilka de-
kad. Wyposażenie okrętów w efektywne systemy uzbro-
jenia i najnowsze technologie obronne określi możliwo-
ści operacyjne nowych jednostek zarówno w odniesieniu 
do zapewnienia obrony powietrznej polskiego wybrzeża 
i północnej części kraju, prowadzenia samodzielnej ope-
racji obronnej na Morzu Bałtyckim i poza nim, jak również 
w przypadku udziału w działaniach obronnych w ramach 
sojuszniczej misji sił NATO. 

Według dotychczas formułowanych deklaracji, system 
obrony powietrznej przenoszony przez nowe fregaty ma być 
zunifikowany i zintegrowany – w zakresie efektora – z sys-
temem Narew, nowym lądowym systemem obrony powietrz-
nej krótkiego zasięgu, którego dostawy do Sił Zbrojnych RP 
konsorcjum PGZ-Narew ma rozpocząć w 2026 r. Polska Gru-

Decyzje dotyczące systemów wyposażenia i uzbrojenia fregat, które zostaną pozyskane 
w ramach program Miecznik, zdeterminują zdolności bojowe Marynarki Wojennej RP i będą 
miały istotny wpływ na kondycję przemysłu stoczniowego oraz zbrojeniowego. Polska po-
winna dokonać wyboru najlepszego pod względem technologii obronnych, który jednocze-
śnie będzie najbardziej atrakcyjny z punktu widzenia krajowego przemysłu zbrojeniowego 
i gospodarki. Państwowy koncern Israel Aerospace Industries proponuje Polsce rozwiąza-
nie, które spełnia obydwa te kryteria. 

Montaż panelu 
antenowego radaru 
MF-STAR na korwecie 
typu Magen  Izra-
elskiego Korpusu 
Morskiego

I s r a e l  A e r o s p a c e  I n d u s t r i e s

Strategiczny wybór
dla Marynarki Wojennej RP i przemysłu

pa Zbrojeniowa S.A. oraz spółki wchodzące w jej skład będą 
odpowiedzialne także za integrację systemów uzbrojenia na 
Miecznikach. Obydwa programy – Miecznik i Narew – będą 
realizowane w zasadzie równocześnie (według harmonogra-
mu pierwsza nowa fregata ma być gotowa w czerwcu 2028 r.), 
dla zminimalizowania ryzyka związanego z realizacją tak zło-
żonych programów zbrojeniowych. 

Aby zgodnie z wymaganiami i w założonym harmono-
gramie zrealizować budowę pierwszej fregaty, konsorcjum 
PGZ-Miecznik będzie musiało oprzeć się na sprawdzonych 
operacyjnie projektach platformy, zintegrowanego systemu 
walki, a także na najbardziej zaawansowanych sensorach 
i efektorach. O ile potencjał polskiego przemysłu stocznio-
wego umożliwia budowę platformy okrętowej, o tyle jednak 
implementacja zintegrowanego systemu walki będzie sta-
nowiła dla niego wyzwanie. Oznacza to, że będzie musiał on 
w ciągu pięciu lat zaabsorbować szeroki transfer technologii, 
a także przygotować się do programu pod względem kadro-
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MF-STAR to cyfrowy, 
wielozadaniowy ra-
dar wykorzystujący 
technologię aktyw-
nego elektronicz-
nego skanowania 
fazowego (AESA).

System obrony 
powietrznej Barak 
MX wykorzystuje 
kompaktowe i lek-
kie pociski Barak, 
przechowywane 
i wystrzeliwane ze 
standaryzowanych 
wyrzutni okręto-
wych.

wym i w zakresie zdolności produkcyjnych. Obejmuje to: pro-
jektowanie, produkcję, integrację systemu, a także późniejsze 
wsparcie eksploatacji przez kolejne lata. Dotyczy to zarówno 
systemów uzbrojenia, które będą przenosić fregaty Miecznik, 
jak też przyszłego systemy obrony powietrznej Narew. 

Obydwa programy będą wielomiliardowymi, historycz-
nymi przedsięwzięciami dla państwa polskiego, przemysłu 
zbrojeniowego i samych sił zbrojnych. Polska powinna więc 
wybrać najlepsze z dostępnych technologii i jednocześnie 
najbardziej korzystne warunki współpracy dla przemysłu 
zbrojeniowego. Współpraca przemysłowa w ramach progra-
mów Miecznik i Narew może bowiem stanowić siłę napędową 
dla krajowego sektora obronnego i gospodarki. Programy te 
– dzięki odpowiednim decyzjom Ministerstwa Obrony Naro-
dowej – mogą zapewnić skok technologiczny dla przemysłu 
zbrojeniowego i zapewnić mu silną pozycję na międzynaro-
dowym rynku uzbrojenia. 

Realizując opisane powyżej wyzwania, Polska może oprzeć 
się na sprawdzonych technologiach wykorzystywanych 
w nowoczesnych sensorach, jak np. programowalne radary 
aktywne AESA oparte na półprzewodnikach w technolo-
gii azotku galu GaN, skalowalne efektory czy zintegrowany 
system walki o otwartej architekturze. Wykorzystanie tych 
technologii umożliwia szybką integrację i wdrożenie, ułatwi 
rozwój i adaptację systemów do przyszłych wyzwań, zmniej-
sza ryzyko wykonalności oraz gwarantuje wysoki poziom 
operacyjny.

Israel Aerospace Industries (IAI) może zaoferować Pol-
sce jedne z najbardziej zaawansowanych technologicznie 
i sprawdzonych operacyjnie sensorów, a także systemy obro-
ny powietrznej i uzbrojenie ofensywne do okrętów klasy 
fregata, takich jak Mieczniki. Produkty oferowane przez IAI 
mogą być integrowane w ramach systemu walki innego do-
stawcy jako poszczególne jego składniki, a także mogą one 
stanowić samodzielny, w pełni zintegrowany system. Składa 
się on z wielozadaniowych radarów MF-STAR (ELM-2248) 
i systemu obrony powietrznej Barak MX.  

MF-STAR to cyfrowy, wielozadaniowy radar wykorzystu-
jący technologię aktywnego elektronicznego skanowania 
fazowego (AESA). Został on zaprojektowany z myślą o mon-
tażu na nowych lub modernizowanych platformach mor-
skich. Do tej pory został on już zintegrowany i operacyjny na 
wielu okrętach marynarek wojennych różnych państw. W 
radary MF-STAR są wyposażone m.in. przez indyjskie nisz-
czyciele typów Kolkata i Visakhapatnam fregaty typu Nilgiri, 
lotniskowiec typu Vikrant czy korwety typu Magen (Saar 6) 
Izraelskiego Korpusu Morskiego. W wymienionych przypad-
kach radary były integrowane na okrętach na etapie ich pro-
dukcji, natomiast MF-STAR montowane były w ramach mo-
dernizacji także na izraelskich korwetach typu Eilat (Saar 5) 
i ostatnio został wybrany do instalacji na trzech niemieckich 
fregatach typu F124 (Sachsen). 

MF-STAR jest wielowiązkowym impulsowym radarem 
dopplerowskim, wyposażonym we wzmocnioną funkcję 
ECCM (Electronic Counter-CounterMeasures), co umożli-
wia rozpoznawanie i wskazywanie celów o małej skutecznej 
powierzchni odbicia radiolokacyjnego, nawet w środowisku 
silnie nasyconym zakłóceniami (np. w na obszarze oddziały-
wania środków walki elektronicznej potencjalnego przeciw-
nika). Radar wykorzystuje cztery skalowalne anteny w formie 
paneli ścianowych pracujących w paśmie S. Anteny te mogą 
być montowane w różnych konfiguracjach i rozmiarach, 
dzięki czemu można je dopasować zarówno do konstrukcji 
istniejących (np. modernizowanych), jak i nowych jednostek. 
Funkcjonalności radaru MF-STAR mogą być modyfikowane 
i wzmacniane za pomocą oprogramowania, stosując ada-
ptatywne formowanie i sterowanie wiązką promieniowania 
radiolokacyjnego oraz zmiany trybu pracy. Efektem jest pro-
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gramowalny radar wsparty zaawansowaną technologią i so-
lidną architekturą systemu. Należy podkreślić, że MF-STAR 
– dzięki bardzo wysokim możliwościom procesorów i wyso-
kiej precyzji śledzenia celów – wykrywa i skutecznie namie-
rza w układzie 3D także pociski hipersoniczne oraz cele po-
ruszające się nisko nad powierzchnią wody (sea-skimming). 

Obecnie radar MF-STAR jest wykorzystywany w niektó-
rych marynarkach wojennych także jako element zintegro-
wanego systemu walki, zawierającego system obrony po-
wietrznej Barak MX. Na przestrzeni ostatnich 10 lat poprzez 
wprowadzenie do uzbrojenia kilku flot wojennych na świecie 
system ten uzyskał status operacyjnego, niezawodnego i wy-
dajnego rozwiązania. W odróżnieniu od innych systemów za-
pewniających punktową obronę powietrzną, Barak MX został 
zaprojektowany jako system średniego zasięgu, dzięki czemu 
dysponuje on możliwością zwiększenia zdolności operacyj-
nych i wydłużenia rubieży rażenia do 70, a nawet do 150 km. 
Oznacza to, że Barak MX – jako jeden system – jest w stanie 
zapewnić zdolności w zakresie wielowarstwowej obrony po-
wietrznej. Znaczenie zwiększa on zdolności obronne okrętów 
i umożliwia im odparcie równoczesnych ataków przez wiele 
środków napadu powietrznego (w tym oddziałujących z bar-
dzo dużej odległości i z różnych kierunków). Efektory syste-
mu – kompaktowe i lekkie pociski Barak, są przechowywane 
i wystrzeliwane ze standaryzowanych okrętowych wyrzutni. 
Przenoszenie przez jednostki kilku typów pocisków prze-
chwytujących umożliwia flocie dostosowanie taktyki działań 
obronnych do zmieniającej się sytuacji i występujących za-
grożeń bez konieczności wprowadzania skomplikowanych 
i kosztownych modyfikacji na platformach okrętowych. 

Jako projektant i producent zarówno radarów, jak i poci-
sków przechwytujących, IAI ma pełne prawa własności in-
telektualnej do oferowanych produktów i know-how, a tak-
że zdolności i doświadczenia w zakresie realizacji transferu 
technologii do partnerów zagranicznych zabezpieczonego 
zezwoleniami rządowymi. Transfer technologii i szeroka 
współpraca przemysłowa to istotne element polityki oferto-
wej IAI w przypadku państw, które dążą do zwiększenia zdol-
ności własnego przemysłu obronnego w zakresie rozwoju, 
produkcji i wsparcia eksploatacji produktów. Współpraca 
według tego modelu od ponad dekady trwa w Indiach, gdzie 
krajowe przedsiębiorstwo Bharat Electronics Limited jest od-
powiedzialne za systemy uzbrojenia i wyposażenia dla tam-
tejszej marynarki wojennej. Ponadto w 2021 r. IAI podpisała 
umowę o współpracy z niemiecką firmą Hensoldt. Na podsta-
wie umowy Hensoldt wyprodukuje kluczowe komponenty 
radarów IAI dla niemieckiej marynarki, a także będzie odpo-
wiadać za ich końcowy montaż. 

Jako wiodący i doświadczony dostawca morskich radarów 
i systemów obrony powietrznej firma IAI na pierwszym miej-
scu swojej oferty dla Polski stawia dostarczenie Marynarce 
Wojennej RP najbardziej zaawansowanych technologicz-
nie, sprawdzonych operacyjnie, najlepszych w swojej klasie 
radarów oraz systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwra-
kietowej, bazującego na efektorze, który może zostać wyko-
rzystany także w naziemnym systemie Narew. Rozwiązania 
oferowane przez IAI zostały już skutecznie wdrożone do 
eksploatacji w różnych marynarkach wojennych na świecie 
i obecnie są one przenoszone przez platformy różnych typów 
oraz klas. Oznacza to, że IAI oferuje Polsce ścieżkę pozyskania 
suwerennych zdolności bojowych w domenie morskiej przy 
maksymalnie niskim ryzyku. 

Obecnie jako jeden z priorytetów MON podkreślana jest 
integracja systemu obrony powietrznej przyszłych fregat 
Miecznik z naziemnym systemem, który zostanie pozyskany 
w ramach programu Narew. Oferowany przez IAI system Ba-
rak MX spełnia to kluczowe wymaganie. Rodzina pocisków 
przechwytujących Barak zawiera także efektory o wydłużo-
nym zasięgu (do 150 km), które zostały zaprojektowane do 
zwalczania taktycznych pocisków balistycznych i innych 
środków napadu powietrznego. Opisane rozwiązania oferują 
Polsce możliwość utworzenia zintegrowanego, warstwowego 
i wielodomenowego systemu obrony powietrznej kraju ba-
zującego na jednej rodzinie pocisków przechwytujących, któ-
ry zostanie wyprodukowany przez polskie przedsiębiorstwa 
przemysłu zbrojeniowego, co ma fundamentalne znaczenie 
z punktu widzenia bezpieczeństwa. Siły Zbrojne RP będą 
miały pełną suwerenność w zakresie eksploatacji i wykorzy-
stania operacyjnego tego systemu. 

Artykuł przygotowany przez Israel Aerospace Industries.
Ilustracje: Israel Aerospace Industries, Tomasz Grotnik.
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