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W tym numerze: 

Broń jądrowa - jest to kom-

pletny zestaw urządzeń, który 

w swej ostatecznej, zaplano-

wanej konfiguracji, po zakoń-

czeniu procedury uzbrajania  

i odpalania prowadzi do zaini-

cjowania niekontrolowanej 

reakcji jądrowej z uwolnie-

niem energii.  

EWOLUCJA CHIŃSKIEJ DOKTRYNY JĄDROWEJ 

z użycia broni nuklearnej przez kraj, jako pierw-

szy jest już tematem wewnętrznej dyskusji.  

Chiny skupiają się na utrzymaniu nuklearnej 

struktury sił zbrojnych tak, aby przetrwać atak 

jądrowy i być zdolnym do silnego kontruderzenia. 

Wzywają natomiast pozostałe mocarstwa jądro-

we do zaprzestania badań nad nowymi typami 

głowic, redukcji arsenałów i porzucenia polityki 

odstraszania opartej na pierwszym użyciu broni 

atomowej. W tę politykę wpisuje się zasada poko-

jowego zarządzania bronią atomową. Zgodnie 

z nią Chiny składują swoje głowice atomowe 

w odseparowaniu od ich środków przenoszenia. 

Międzykontynentalne rakiety balistyczne nie są, 

na co dzień uzbrojone i nie są wpisane w dyżury 

strategiczne, tak jak w Rosji czy USA. Wynika to 

również z bardzo scentralizowanego łańcucha 

dowodzenia siłami atomowymi i olbrzymiej kon-

troli komitetu centralnego partii komunistycznej 

nad arsenałem atomowym. 

BROŃ JĄDROWA W DOKTRYNIE MILITARNEJ CHIN 

Oficjalna polityka Chin wobec broni nuklear-

nej oparta jest na trzech zasadach: „no first 

use”, utrzymaniu ograniczonych sił jądrowych  

i wspieraniu pełnego światowego rozbrojenia 

jądrowego. Państwo Środka konsekwentnie 

zapewnia o zasadzie „no-first use”, stwierdza-

jąc, że „nigdy i w żadnych okolicznościach” nie 

użyje broni nuklearnej, jako pierwsze przeciwko 

jakiemukolwiek państwu, a jeśli jej w ogóle 

użyje, to nie pod wpływem groźby dokonania 

ataku nuklearnego przez przeciwnika, lecz 

w chwili faktycznego jego przeprowadzenia. 

W najnowszej dziewiątej Chińskiej Białej 

Księdze poświęconej założeniom polityki 

obronnej kraju i kierunkom rozwoju Chińskiej 

Armii Ludowo-Wyzwoleńczej opublikowanej 26 

maja 2015, Chiny nie wspominają zasady nie-

używania broni nuklearnej przez państwo, jako 

pierwsze. Wydaje się, że obowiązująca strate-

gia minimalnego powstrzymywania i rezygnacji 

Charakter i skala skutków 

wybuchu jądrowego są zależne 

od rodzaju użytej broni, mocy 

ładunku, środowiska fizyczne-

go, w którym występuje wy-

buch oraz charakterystyki 

obiektu będącego celem 

uderzenia.  

 CHINY WOBEC NIEPROLIFERACJI BRONI JĄDROWEJ  

Chiny w ostatnich latach są aktywnym 

uczestnikiem rozmów mających na celu ograni-

czenie rozprzestrzeniania Broni Masowego 

Rażenia (BMR). W 1992 r. Pań-

stwo Środka przystąpiło do Trak-

tatu o Nieproliferacji Broni Jądro-

wej (Nuclear Non-Proliferation 

Treaty), a 10 września 1996 r. 

podpisało Traktat o Całkowitym 

Zakazie Prób z Bronią Jądrową 

(Comprehensive Nuclear-Test-

Ban Treaty) nie ratyfikując go. 

Również w XXI w. Pekin czynnie 

uczestniczy w rozmowach prze-

ciwdziałających rozprzestrzenia-

niu broni jądrowej poprzez: przy-

stąpienie w 2004 r. do Grupy 

Dostawców Jądrowych (Nuclear Supplies Gro-

up), poparcie (w tym samym roku) rezolucji 

Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ)  

o środkach zapobiegania proliferacji, a 5 lat  

później rezolucji ONZ mającej na celu większe 

zaangażowanie państw w procesy rozbrojenia  

i przeciwdziałania proliferacji. Należy wspomnieć  

o odgrywanej przez 

Pekin roli gospodarza 

rozmów sześciostron-

nych na temat denu-

klearyzacji Półwyspu 

Koreańskiego, udziale 

w rozmowach w spra-

wie programu nukle-

arnego Iranu, czy za-

wieszeniu produkcji 

materiałów rozszcze-

pialnych w ramach 

negocjowanego Trak-

tatu o Zakazie Pro-

dukcji Materiałów Rozszczepialnych. Chiny kry-

tycznie wypowiadają się natomiast na temat 

inicjatywy PSI (Proliferation Security Initiative) 

skupiającej obecnie 105 państw.  

Ponad 20 krajów na świecie dysponuje technologią atomową, ale tylko niektóre z nich mają 

broń nuklearną, lub dążą do jej stworzenia. Chiny badania nad bronią jądrową rozpoczęły już  

w latach 50. przy znacznej pomocy byłego Związku Radzieckiego w postaci doradztwa techniczne-

go, niezbędnego sprzętu i ekspertów w dziedzinie energetyki jądrowej. Pomimo ochłodzenia relacji 

na linii Moskwa – Pekin na początku lat 60. i zakończenia sowieckiej pomocy, Chiny kontynuowały 

prace nad bronią jądrową. Dążono do przerwania monopolu jądrowego supermocarstw i zapew-

nienia większego bezpieczeństwa własnemu państwu, a tym samym zwiększenia wpływu i presti-

żu na arenie międzynarodowej. Chiny pierwszy ładunek atomowy zdetonowały 16 października 

1964r. w Lop Nor w prowincji Xinjang o mocy 3 megaton. W sumie w latach 1964– 1996 Chiny 

przeprowadziły 45 prób jądrowych. 

Legenda: 

Państwa  

popierające PIS 
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CHIŃSKI POTENCJAŁ NUKLEARNY 

   Rakieta balistyczna Dong 

Feng „wschodni wiatr” 

średniego zasięgu DF-3A 

Rakieta balistyczna 

średniego zasięgu DF-21 

Rakieta balistyczna DF-31A 

Wszelkie dane dotyczące zasobów broni 

nuklearnej w świecie są jedynie szacunkowe. 

Większość państw jądrowych utajnia dane doty-

czące rzeczywistego stanu ich sił nuklearnych. 

W gronie pięciu państw uznanych za nuklearne 

w układzie z 1968r. o nierozprzestrzenianiu 

broni jądrowej NPT (Non-proliferation, Treaty), 

tylko Chiny konsekwentnie rozbudowują 

i modernizują swoje siły atomowe. Proces ten 

z jednej strony obejmuje wprowadzanie do 

uzbrojenia nowoczesnych, wielogłowicowych 

międzykontynentalnych rakiet balistycznych, 

a z drugiej uwzględnia dywersyfikację ich środ-

ków przenoszenia 

Chiny w ostatnich latach poczyniły istotny 

postęp zarówno pod względem jakościowym, jak 

i ilościowym, ulepszając własne siły strategicz-

ne. Charakteryzując chiński potencjał nuklearny 

należy skupić się przede wszystkim na rakietach 

balistycznych Dong Feng (wschodni wiatr) typu 

ziemia-powietrze oraz wystrzeliwanych z okrę-

tów podwodnych pocisków Julang (fala przypły-

wu), gdyż to one stanowią główny element triady 

jądrowej tego kraju. Chiński arsenał nuklearny 

w przybliżeniu liczy ok. 55-65 międzykontynen-

talnych pocisków balistycznych (ICBM)  

w tym 20 pocisków DF-5, napędzanych paliwem 

ciekłym o zasięgu ponad 13 tys. km. Istotniej-

szym z punktu widzenia strategicznego Chin są 

międzykontynentalne rakiety balistyczne na 

paliwo stałe, odpalane z mobilnych wyrzutni 

kołowych, co czyni je mniej podatnymi na wyeli-

minowanie w ramach tzw. pierwszego uderze-

nia. Opracowano dwie wersje tej broni: DF-31 i 

DF-31A. Pierwsza z nich, wprowadzona do użytku 

operacyjnego w 2006 r., osiąga odległość, co 

najmniej 7200 km. Natomiast druga, o zasięgu 

ponad 11 200 km, zdolna jest do zmiany celu  

w trakcje lotu poprzez wyposażenie jej  w tzw. 

system (MARV), osiągnęła zdolność operacyjną  

w 2007 r. Według szacunkowych danych w chwili 

obecnej Chiny dysponują 20-40 pociskami typu 

DF-31 i DF-31A. Armia chińska posiada również 

rakiety balistyczne średniego zasięgu z głowicami 

jądrowymi, DF-3A – wprowadzone do uzbrojenia 

w 1971 r. - a także mające je zastąpić DF-21. 

Liczba pierwszych z nich szacowna jest na 15-

20, drugich na 85-95 sztuk. 

Chiny posiadają aktualnie około 200-240 

głowic nuklearnych, które mogą być przenoszone 

przez: rakiety balistyczne wystrzeliwane z lądu, 

okręty podwodne, lotnictwo, a także przez broń 

konwencjonalną. Ocenia się jednak, że tylko 

około 190 głowic jądrowych ma status operacyj-

ny, czyli jest rozmieszczonych na rakietach pozo-

stających w stanie gotowości bojowej. Dane te 

jednak wcale nie muszą być wiarygodne, a real-

na liczba chińskich głowic jądrowych może być 

nawet dwukrotnie większa. Raport International 

Institute for Strategic Studies Military Balance 

podaje, że Chiny posiadają 478 pocisków zdol-

nych do przenoszenia broni jądrowej. Koszt utrzy-

mania arsenału jądrowego Chin ocenia się ogó-

łem na 6, 8 mld dolarów, co stanowi około 5% 

budżetu obronnego. 

Przedmiotowa inicjatywa zwana także 

„Krakowską” koncentruje się na powstrzymy-

waniu nielegalnego obrotu bronią masowego 

rażenia (w tym nuklearną) oraz materiałami 

do jej wytwarzania między państwami, a także 

między grupami terrorystycznymi. Dla Chin 

coraz istotniejsze jest zwiększenie arsenału 

atomowego w wypadku ewentualnego konfliktu. 

Takie podejście może świadczyć 

o uelastycznieniu chińskiej doktryny użycia broni 

atomowej i odejściu od traktowania jej jedynie, 

jako pasywnego środka odwetowego. 

Międzykontynentalna rakieta 

balistyczna DF-5B 

Rakieta balistyczna DF-4 
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Chiny poczyniły w ostatnich latach duży po-

stęp w kwestii rozwoju strategicznych sił nuklear-

nych i środków niezbędnych do ich przenoszenia. 

Jest to rezultat głębokiej modernizacji chińskiej 

armii -  unowocześnienie opiera się przede 

wszystkim na przejściu z ilościowego modelu ery 

mechanicznej do jakościowego modelu ery infor-

matycznej. W związku z tymi zmianami rozwijają 

się także chińskie siły nuklearne, co służy przede 

wszystkim zapewnieniu realnej możliwości tzw. 

drugiego uderzenia. Chiny w ostatnich latach 

realizują program modernizacji własnych sił stra-

tegicznych. Po pierwsze, Chińczycy rozbudowują 

technologie szybkiego transportowania nuklear-

nych pocisków balistycznych (pociski na paliwo 

stałe), co ma duże znaczenie strategiczne w kon-

tekście „atomowego rewanżu”.  

Efektem pracy nad wdrożeniem do armii chiń-

skiej nowego rodzaju pocisku międzykontynental-

nego, zdolnego do transportu wielu głowic jądro-

wych jest nowa potężna międzykontynentalna 

rakieta balistyczna DF-41.  Rakieta DF-41 może 

przenosić głowice jądrowe na odległość 12-15 

tysięcy kilometrów, co skutkować może uderze-

niem w dowolne miejsce na Ziemi, za wyjątkiem 

niektórych państw Ameryki Południowej. Wprowa-

dzenie do armii chińskiej rakiety DF-41 da Chi-

nom "skokowy" wzrost możliwości ze względu na 

zdecydowanie zwiększony zasięg i możliwość 

przenoszenia ładunków o większej masie, niż 

obecnie używane pociski.  

Trzystopniowa rakieta balistyczna DF-41 to 

największy chiński pocisk strategiczny o długości 

ok. 21 metrów i średnicy 2,25 metra. Jego uzbro-

jenie stanowi głowica termojądrowa o mocy 1 Mt 

lub do 10 głowic MIRV o regulowanej mocy wybu-

chu pomiędzy 20 a 250 kt.  Może być odpalana  

z silosów lub wyrzutni mobilnych. Chińczycy prze-

prowadzili siedem testów tego pocisku, w tym  

z głowicami MIRV. Zostały one  prawdopodobnie 

już rozmieszczone operacyjnie w mandżurskiej 

prowincji Heilongjiang, która graniczy z Federacją 

Rosyjską. Należy jednak zakładać, że podstawo-

wym celem dla tych rakiet mają być cele na tere-

nie USA.  

W ramach modernizacji chińskiej floty 

następuje budowa nowoczesnych atomowych 

okrętów podwodnych   i wystrzeliwanych z nich 

pocisków balistycznych z głowicami nuklearny-

mi (SLBM) – JL-2. Jest to nowa  rakieta bali-

styczna dalekiego zasięgu uruchamiana  

z zanurzonych okrętów podwodnych będąca 

odpowiednikiem rakiety DF-31.  Rakieta może 

przenosić do 4 głowic MIRV (90kT każda) lub 

pojedynczą głowicę jądrową o mocy 250-300 

kT. Inne doniesienia sugerują, że każdy pocisk 

może być załadowany aż sześcioma głowicami. 

JL-2 ma zasięg około 8000 km. Chiny posiada-

ją także dużą ilość pocisków manewrujących 

typu Cruise DH-10. Część z nich może mieć 

możliwość przenoszenia głowic atomowych.  
Około 20 głowic (bomb grawitacyjnych) przypi-

sanych jest do bombowców dalekiego zasięgu 

H-6 (wersja radzieckiego TU-16). Chińczycy nie 

chwalą się postępami swoich prac nad moder-

nizacją arsenału jądrowego, ani nie informują, 

jakimi siłami chcieliby docelowo dysponować. 

Najprawdopodobniej jednak chiński arsenał 

jądrowy systematycznie rośnie. 

Obecnie wszystkie państwa dysponujące 

bronią jądrową inwestują w nowe środki jej 

przenoszenia, a jej posiadanie stanowi dla 

nich podstawę doktryny bezpieczeństwa. Oce-

nia się, że obecnie na świecie znajduje się 

około 5000 uzbrojonych głowic strategicznych. 

Tyle wystarczy, aby kilkakrotnie zniszczyć więk-

szość życia na Ziemi. Żadne z mocarstw ato-

mowych, oprócz USA, nie zapowiada też w 

najbliższych latach znaczącej redukcji swojego 

arsenału nuklearnego. W obliczu rosnących 

wydatków na broń atomową w Chinach i prze-

de wszystkim w Rosji jest również wątpliwe, by 

Stany Zjednoczone zmniejszyły liczbę głowic 

poniżej poziomu określonego w traktacie New 

START.  

Ponowny w świecie wzrost znaczenia uży-

cia broni jądrowej w konflikcie zbrojnym naka-

zuje utrzymywać i rozwijać zdolności do wyko-

nania zadań w warunkach jej użycia przez 

przeciwnika.  

Międzykontynentalna rakieta 

balistyczna DF-41 

Start rakiety balistycznej JL-2 

Bibliografia 
1.http://www.psz.pl/117-polityka/

chinska-polityka-nuklearna-sztuka-

wprowadzania-w-blad? 

2. http://www.tvn24.pl/wiadomosci-

ze-swiata,2/klotnia-moskwy-z-

pekinem-jak-chinczycy-zdobyli-bron

-atomowa,361336.html 

3. http://www.polska-

zbrojna.pl/home/articleinmagazin

eshow/18424?t=Wylom-w-

doktrynie 

4.adio.opole.pl/104,152779,dongfen

g-znaczy-wschodni-wiatr-chiny 

5.http://www.space24.pl/354163,ch

iny-testuja-nowy-pocisk-

wieloglowicowy-skokowy-wzrost-

potencjalu 

6.http://www.nowastrategia.org.pl/ch

inskie-rakiety-balistyczne-df-41-

przy-granicy-z-rosja/ 

7. http://www.forum-

przedsiebiorczosci.pl/miedzykonty

nentalne-pazury-chinskiego-

smoka/ 

8.ww.defence24.pl/app.php/51068,c

hiny-udane-testy-rakiety-

balistycznej-df-21 

9.https://www.google.pl/search?q=R

akieta+DF21+zdjęcie&tbm 

10. http://www.psi-online.info/ 

Wyrzutnia pocisków 

manewrujących DH-10 

* Bulletin of the Atomic Scientists— Chinese nuclear forces 2016 

http://www.psz.pl/tags/chiny
http://www.psz.pl/117-polityka/chinska-polityka-nuklearna-sztuka-wprowadzania-w-blad
http://www.psz.pl/117-polityka/chinska-polityka-nuklearna-sztuka-wprowadzania-w-blad
http://www.psz.pl/117-polityka/chinska-polityka-nuklearna-sztuka-wprowadzania-w-blad
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/klotnia-moskwy-z-pekinem-jak-chinczycy-zdobyli-bron-atomowa,361336.html
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/klotnia-moskwy-z-pekinem-jak-chinczycy-zdobyli-bron-atomowa,361336.html
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/klotnia-moskwy-z-pekinem-jak-chinczycy-zdobyli-bron-atomowa,361336.html
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/klotnia-moskwy-z-pekinem-jak-chinczycy-zdobyli-bron-atomowa,361336.html
http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleinmagazineshow/18424?t=Wylom-w-doktrynie
http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleinmagazineshow/18424?t=Wylom-w-doktrynie
http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleinmagazineshow/18424?t=Wylom-w-doktrynie
http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleinmagazineshow/18424?t=Wylom-w-doktrynie
http://www.space24.pl/354163,chiny-testuja-nowy-pocisk-wieloglowicowy-skokowy-wzrost-potencjalu
http://www.space24.pl/354163,chiny-testuja-nowy-pocisk-wieloglowicowy-skokowy-wzrost-potencjalu
http://www.space24.pl/354163,chiny-testuja-nowy-pocisk-wieloglowicowy-skokowy-wzrost-potencjalu
http://www.space24.pl/354163,chiny-testuja-nowy-pocisk-wieloglowicowy-skokowy-wzrost-potencjalu
http://www.nowastrategia.org.pl/chinskie-rakiety-balistyczne-df-41-przy-granicy-z-rosja/
http://www.nowastrategia.org.pl/chinskie-rakiety-balistyczne-df-41-przy-granicy-z-rosja/
http://www.nowastrategia.org.pl/chinskie-rakiety-balistyczne-df-41-przy-granicy-z-rosja/
http://www.forum-przedsiebiorczosci.pl/miedzykontynentalne-pazury-chinskiego-smoka/
http://www.forum-przedsiebiorczosci.pl/miedzykontynentalne-pazury-chinskiego-smoka/
http://www.forum-przedsiebiorczosci.pl/miedzykontynentalne-pazury-chinskiego-smoka/
http://www.forum-przedsiebiorczosci.pl/miedzykontynentalne-pazury-chinskiego-smoka/

