
STRESZCZENIE 

 W artykule poddano analizie 

zasoby rosyjskich systemów rakietowych 

przeznaczonych do przenoszenia broni 

jądrowej, koncentrując się głównie na  

latach przypadających po tzw. okresie 

zimnej wojny. Na wstępie przybliżono ogól-

ny kierunek rozwoju potencjału nuklearne-

go Rosji po rozpadzie ZSRR oraz pozycję 

jaką aktualnie zajmuje ona na światowej 

arenie tzw. państw nuklearnych. W pierw-

szej części opracowania przedstawiono 

zasoby rakietowych środków przenoszenia 

broni jądrowej o zasięgu międzykontynen-

talnym, stanowiących uzbrojenie Strate-

gicznych Sił Jądrowych a w tym Strategicz-

nych Wojsk Rakietowych i Sił Powietrzno-

Kosmicznych Federacji Rosyjskiej. Następ-

nie omówiono rakietowe systemy przeno-

szenia broni jądrowej pośredniego,  śred-

niego oraz krótkiego zasięgu. 

WSTĘP 

 Analizując ostatnie lata rozwoju 

rosyjskich, jądrowych technologii zbroje-

niowych, można wywnioskować, że jed-

nym z najprężniej rozwijanych segmentów 

jest precyzyjna technika rakietowa. Tech-

nika rakietowa, począwszy od średniego 

zasięgu, a skończywszy na rakietowych 

pociskach międzykontynentalnych, znaj-

duje wiodące zastosowanie jako system 

przenoszenia broni jądrowej. Aktualnie 

Rosja jest w trakcie intensywnej moderni-

zacji swoich sił nuklearnych, mającej na 

celu zastąpienie broni z czasów Związku 

Socjalistycznych Republik Radzieckich 

(ZSRR) nowszymi systemami.  
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PRZEGLĄD RAKIETOWYCH SYSTEMÓW 

 PRZENOSZENIA BRONI JĄDROWEJ 

FEDERACJI ROSYJSKIEJ 

 W grudniu 2020 roku prezy-

dent Władimir Putin poinformował, że 

nowoczesna broń i sprzęt stanowią 

obecnie 86% rosyjskiej triady nuklear-

nej,  zaznaczył ponadto, że spodziewa 

się, iż liczba ta wzrośnie do 88,3 % 

z końcem 2021 r. [1]. Według Sztok-

holmskiego Międzynarodowego Instytu-

tu Badań nad Pokojem (SIPRI), Rosja  

w 2018 r. posiadała ogółem 6850 gło-

wic jądrowych [2]. Szacowana liczba 

głowic przeznaczonych tylko do użytku 

przez systemy rakietowe wynosiła na 

początku 2021 r. około 2300 szt. [1,3]. 

Spośród nich około 1813 głowic używa-

nych jest w  międzykontynentalnych 

pociskach rakietowych, 24 w systemach 

pośredniego i średniego zasięgu, oraz 

około 453 w rakietowych systemach 

krótkiego zasięgu. Szczegółowe dane 

dotyczące poszczególnych typów rakie-

towych systemów przenoszenia broni 

jądrowej Federacji Rosyjskiej przedsta-

wiono w tabeli 1 (str.2). Należy mieć na 

uwadze, że wszelkie dane dotyczące 

zasobów broni jądrowej na świecie są 

jedynie szacunkowe [4]. Wynika to  

z faktu, iż większość państw posiadają-

cych tego typu uzbrojenie utajnia dane 

dotyczące ich rzeczywistego stanu po-

siadania. Obecnie wszystkie państwa 

dysponujące bronią jądrową inwestują 

w nowe środki jej przenoszenia, wśród 

których kluczową rolę odgrywają syste-

my rakietowe, wykorzystywane między 

innymi w międzykontynentalnych rakie-

towych pociskach balistycznych i hiper-

sonicznych. 
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KRÓTKIEGO ZASIĘGU  

PRZEZNACZONE DO  

PRZENOSZENIA BRONI  

JĄDROWEJ 
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PODSUMOWANIE  7 

Technika rakietowa, począwszy 

od krótkiego zasięgu, a skoń-

czywszy na rakietowych poci-

skach balistycznych, znajduje 

szerokie zastosowanie jako 

skuteczny system przenoszenia 

broni jądrowej. 

Systemy przenoszenia broni 

jądrowej według terminologii 

NATO można podzielić w zależ-

ności od ich zasięgów na: 

- międzykontynentalne, o zasię-

gu powyżej 5500 km; 

- pociski pośredniego zasięgu, 

od 3000 do 5500 km; 

-  pociski średniego zasięgu, od 

1000 do 3000 km; 

-  pociski krótkiego zasięgu, do 

1000 km. 
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prędkości. Co zatem stanowi przewagę 

rakiet hipersonicznych nad pociskami  

rakietowo-balistycznymi? W pociskach 

rakietowo-balistycznych, w końcowej fazie 

lotu, pocisk leci tzw. lotem balistycznym 

(bez wykorzystania silnika rakietowego), 

natomiast trajektoria jego lotu w tej fazie 

jest niemal pionowa (pocisk leci z góry na 

cel). Rakiety nowoczesnych systemów 

przeciwlotniczych, naprowadzając się tzw. 

metodą predykcji trajektorii lotu, są w sta-

nie przechwycić przemieszczający się  

w ten sposób pocisk balistyczny. To, że 

pocisk w końcowej fazie lotu przemieszcza 

się lotem balistycznym wynika z ograni-

czeń technologicznych samych silników 

rakietowych. Bowiem silnik rakietowy  

zużywa w procesie spalania utleniacz 

z zasobników ciśnieniowych o ograniczo-

nej pojemności które jednocześnie stano-

wią znaczną masę pocisku, co znacząco 

ogranicza ich czas działania a tym samym 

zasięgi samych pocisków. 

MIĘDZYKONTYNENTALNE RAKIETOWE 

SYSTEMY PRZENOSZENIA BRONI  

JĄDROWEJ 

 

 Charakteryzując rosyjski poten-

cjał rakietowych międzykontynentalnych 

systemów przenoszenia broni jądrowej, 

należy zacząć od najnowszej broni, tzw. 

rakietowych pocisków hipersonicznych. 

Aktualnie jest to najbardziej zaawansowa-

na technologia rakietowa na świecie, tego 

typu pociski rozwijają prędkości przekra-

czające 5 Macha, oznacza to, że porusza-

ją się w danym ośrodku ponad pięciokrot-

nie szybciej niż dźwięk (przykładowo  

prędkość dźwięku w powietrzu, w atmos-

ferze standardowej na poziomie morza, 

przy temperaturze 15°C, ciśnieniu 

1013,25 hPa, wynosi 340 m/s = 1224 

km/h). Jednak wbrew pozorom nie pręd-

kość jaką rozwija pocisk jest innowacją 

tego rodzaju uzbrojenia, przecież zwykłe 

rakiety balistyczne osiągają podobne 

 RUS, USA, GBR, FRA, CHN 

 PRK, IND, PAK 

 ISR 

 NATO (BEL, DEU, NLD, ITA, TUR) 

 W przeszłości (BLR, UKR, ZAF) 

Tab. 1. Zestawienie rakietowych systemów przenoszenia broni jądrowej Federacji Rosyjskiej [1] 

Międzykontynentalne rakietowe systemy przenoszenia broni jądrowej  

Nazwa NATO/RUS Liczba wyrzutni/głowic Zasięg (km) Celność1 (m) 

SS-19 M4 / Avangard 4/4 11 tys.   Brak danych 

SS-18 M6 Satan / RS-20V Voevoda 46/460 16 tys. 500  

SS-25 Sickle / RS-12M (Topol) 27/27 11 tys.  300 

SS-27 Mod 1 (mobile) / RS-12M1 (Topol-M) 18/18 11 tys. 250 

SS-27 Mod 1 (silos) / RS-12M2 (Topol-M) 60/60 11 tys.   250 

SS-27 Mod 2 (mobile) / RS-24 (Jars) 135/540 10,5 tys.  150 

SS-27 Mod 2 (silos) / RS-24 (Jars) 20/80  10,5 tys.  150 

SS-X-29 / RS-28 (Sarmat) Brak danych  18 tys.  Brak danych 

Międzykontynentalne rakietowe systemy przenoszenia broni jądrowej stosowane w marynarce wojennej  

SS-N-18 M1 Stingray /RSM-50 16 (1 okręt) /482  6,5 tys. 900  

SS-N-23 M1 / RSM-54 (Siniewa) 96 (6 okrętów) / 3842  8,3 tys.  500 

SS-N-32 / RSM-56 (Buława) 64 (4 okręty) / 3842 8 tys.   350 

Systemy rakietowe pośredniego i średniego zasięgu przeznaczone do przenoszenia broni jądrowej  

SSC-8 Screwdriver / 9M729 20/20 2,5 tys.  Brak danych 

Ch-47M2 Kindżał 1/4 2-3 tys. Brak danych 

Systemy rakietowe krótkiego zasięgu przeznaczone do przenoszenia broni jądrowej  

SS-26 Stone SSM / 9K720, Iskander-M 144/70 490 15 

SA-21 , / S-400 (S-500),  750/290  400-900  — 

ABM-4 Gorgon  (53T6 Gazelle) / A-135 (A-235) 68/68  80  — 

SSC-5 Stooge, SS-N-26/  

K-300P, P-800 Oniks 
68/25 300-350   — 

1 
  
  
  

Circular Error Probable – miara celności broni rakietowej w badaniach nad militarnymi zastosowaniami 

balistyki, używana jako współczynnik w określaniu prawdopodobieństwa zniszczenia celu. Jest to określony 

w metrach promień okręgu, wewnątrz którego zakończy swój lot 50% wycelowanych w środek okręgu poci-

sków rakietowych. 
2 Nie wszystkie z okrętów podwodnych FR są sprawne oraz liczba głowic mogła zostać zmniejszone w ra-

mach wdrażania porozumienia New START, więc łączna liczba przenoszonych głowic będzie mniejsza, 

szacuje się ją na około 624 [1].  

Fot.1. Nuklearny podział świata 

Fot.3. Hipersoniczny pocisk  

rakietowy Awangard 

(wizualizacja) 

https://www.turbosquid.com/

pl/3d-models/avangard-

hypersonic-glide-vehicle-3d-

1385708 

Fot.2. Liczba głowic jądrowych 

na świecie (2018 rok) 

Źródło: 

SIPRI Yearbook 2018  

https://www.sipri.org/media/

press-release/2018/

modernization-nuclear-weapons-

continues-number-

peacekeepers-declines-new-sipri
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Dlatego też pocisk rakietowo-balistyczny, 

wykorzystując silnik rakietowy, wynoszony 

jest na duże wysokości a następnie lotem 

balistycznym przemieszcza się z góry na 

cel. Inaczej sytuacja wygląda z rakietowy-

mi pociskami hipersonicznymi. Pociski 

tego rodzaju na całej trajektorii lotu są 

napędzane silnikiem, a ściślej rzecz ujmu-

jąc  dwoma silnikami (kilka stopni napę-

du). W pierwszej fazie lotu, zanim pocisk 

osiągnie prędkość hipersoniczną, do jego 

napędu wykorzystuje się silnik rakietowy, 

natomiast gdy pocisk osiągnie już pręd-

kość hipersoniczną, uruchamia się silnik 

strumieniowy z naddźwiękową  komorą 

spalania, tzw. silnik hipersoniczny. Dzięki 

takiemu rozwiązaniu, w trakcie lotu jest 

on w stanie pobierać tlen z atmosfery 

i tym samym wykorzystywać go w procesie 

spalania paliwa. Jednak sam silnik hiper-

soniczny nie stanowi przeskoku technolo-

gicznego. O co zatem chodzi? Na moment 

wrócimy do historii. Już w 1908 roku, 

francuz Rene Lorin (1877-1933) teore-

tycznie opracował i opatentował silnik 

strumieniowy. Nie mógł jednak zbudować 

pracującego prototypu, ponieważ ówcze-

sne statki powietrzne nie dysponowały 

taką prędkością, aby silnik ten podjął 

pracę. W teorii silnik hipersoniczny jest 

bardzo prosty, ale w rzeczywistości jego 

termodynamiczne warunki pracy są 

bardzo skomplikowane. Sprawia to, że do 

budowy rakietowych pocisków hiperso-

nicznych potrzebna jest odpowiednia wie-

dza technologiczna. Ponadto trudności 

związane z projektowaniem broni hiperso-

nicznej dotyczą również opracowania 

odpowiednich systemów  sterowania, któ-

re mogłyby sprawnie działać przy tak 

ogromnych prędkościach. Posiadając taką 

wiedzę i technologię, Rosja dysponuje 

potężnymi możliwościami budowy najno-

wocześniejszych rakietowych systemów 

przenoszenia broni jądrowej. Niewątpliwą 

zaletą pocisków hipersonicznych jest to, 

że mogą poruszać się po poziomej trajek-

torii lotu i jednocześnie mają możliwość 

wykonywania manewrów przy tak dużych 

prędkościach. Sprawia to, że aktualnie nie 

istnieją systemy przeciwrakietowe, które 

byłyby  zdolne skutecznie przechwycić 

tego rodzaju pociski.  

 Rosja wprowadziła już do uzbroje-

nia dwa typy rakietowych pocisków  

hipersonicznych, natomiast trzeci jest 

w końcowej fazie opracowania. Pierwszy 

z nich to pocisk rakietowy Awangard 

(oznaczenie NATO: SS-19 M4) przenoszo-

ny przez międzykontynentalną rakietę 

strategiczną UR-100UTTH. Udaną próbę 

bojową  Rosjanie przeprowadzili 26 grud-

nia 2018 roku – rakieta strategiczna 

UR-100UTTH z hiperdźwiękowym poci-

skiem manewrującym Awangard została 

odpalona z bazy Dombarowski pod  

Oranienburgiem i trafiła w cel na poligonie 

Kura na Kamczatce [5]. Awangard jest to 

rakieta strategiczna, która leci na wysoko-

ściach około 40 km, gdzie powietrze jest 

stosunkowo „rzadkie”, zatem istnieją 

mniejsze opory lotu i tarcie. Pocisk wcho-

dzi w atmosferę i następnie atakuje cel 

z dość płaskiej trajektorii lotu, przy tym 

jednocześnie może manewrować i dopiero 

w ostatniej fazie lotu schodzi na cel pod 

bardziej stromym kątem oraz nieco wyha-

mowuje. Na fot. 5 przedstawiono szkic 

ideowy obrazujący podstawowe różnice  

w trajektoriach lotu międzykontynental-

nych pocisków rakietowych i  pocisków 

hipersonicznych. Należy zwrócić szczegól-

ną uwagę na punkty wykrycia pocisków 

przez naziemne systemy radarowe (patrz 

oznaczenie 7). Awangard może przenosić 

głowicę termojądrową o mocy od 800 kt 

do 2 Mt. Rosyjscy specjaliści szacują, że 

do zestrzelenia ich pocisku potrzeba ok. 

50 amerykańskich rakiet przeciwlotni-

czych Standard MR-3. W grudniu 2019 r. 

pociski Awangard na rakietach 

UR-100UTTH weszły do dyżurowania bojo-

wego w ramach uzbrojenia jednego 

z pięciu pułków (nie ujawniono którego) 

13. Oranienburskiej Dywizji Rakietowej.  

 Kolejne dwa pociski hipersonicz-

ne jakimi dysponuje Rosja, to pocisk  

Ch-47M2 Kindżał, podwieszany w samolo-

tach MiG-31K lub Tu-22M3 oraz rakieta 

morska 3M22 Cirkon. Więcej informacji 

na temat wyżej wymienionych pocisków 

hipersonicznych zostało przedstawione 

w kolejnym rozdziale. 

Fot.4. Hipersoniczny pocisk  

rakietowy Awangard na nosicielu 

UR-100UTTH  

Źródło: 

https://tass.com/

defense/1092905 

Fot.6 Instalacja hipersonicznego 

pocisku rakietowego  Awangard 

do systemu silosowego 

Źródło: 

https://www.space24.pl/

rosyjskie-zbrojenia-przybywa-

hipersonicznych-zestawow-

awangard.org/missile-threat-and

-proliferation/todays-missile-

threat/russia/3m22-zircon/ 

Fot.5. Schemat porównawczy 

trajektorii lotu międzykontynen-

talnych i hipersonicznych  

pocisków rakietowych 

Oznaczenia: 

1 - Miejsce startu pocisków. 

2 - Położenie celu. 

3 - Trajektoria lotu rakietowych 

pocisków hipersonicznych. 

4 - Trajektoria lotu  międzykonty-

nentalnych rakietowych poci-

sków balistycznych. 

5 - Atmosfera ziemska. 

6 - Linia zakresu detekcji celów 

powietrznych przez naziemne 

systemy radiolokacyjne. 

7 - Wykrycie przez radar. 
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metrów. Rakieta ta może przenosić 3–4 

ładunki nuklearne o mocy do 300 kt.  

Według rosyjskiego Ministerstwa Obrony, 

w latach 2012-2020 Strategiczne Siły 

Rakietowe przeprowadziły dziesięć star-

tów systemu RS-24 „JARS” i pięć startów  

systemu Awangard [7]. 

 Kolejną nowością w arsenale 

międzykontynentalnych rakietowych poci-

sków balistycznych Rosji jest system 

„SAMRAT” [8,9] oznaczony w nomenklatu-

rze NATO jako SS-X-29. Rakiety te mają 

zastąpić najsłynniejszy Rosyjski system 

międzykontynentalny R-36M, znany na 

zachodzie jako SS-18 „SATAN” (szatan).  

Fot.11.  SS-X-29 / RS-28 (Sarmat) 

Źródło: https://www.space24.pl/balistyczny-sarmata

-przed-seria-prob-cel-gotowosc-bojowa-w-2022-roku 
 

 Poza wyżej wymienionymi, lądo-

wymi ICBM, Rosja posiada duże zasoby   

międzykontynentalnych pocisków  rakieto-

wych uzbrojonych w głowice jądrowe, któ-

re odpalane są z okrętów podwodnych 

(SLBM - Submarine Launched Ballistic 

Missile).  Rosyjska Marynarka Wojenna 

eksploatuje jedenaście okrętów podwod-

nych z pociskami typu SLBM. Sześć okrę-

tów typu Delta IV (Projekt 667BDRM), 

jeden Delta III (Projekt 667BDR) i cztery 

Borei (Projekt 955). Każdy okręt podwod-

ny może przenosić 16 SLBM, a każdy 

SLBM może być uzbrojony systemem wie-

logłowicowym (MIRV - Multiple Indepen-

dently Targetable Reentry Vehicle), co 

daje łączne maksymalne obciążenie około 

816 głowic (patrz tab.1). Nie wszystkie  

z wyżej wymienionych okrętów podwod-

nych są sprawne a liczba głowic  

gotowych do użycia mogła zostać zmniej-

szona w ramach wdrażania porozumienia 

New START. Szacuje się, że łączna liczba 

przenoszonych głowic jest mniejsza  

i wynosi około 624 [1].  

Poza hipersonicznymi, międzykontynental-

nymi systemami  rakietowymi przenosze-

nia broni jądrowej, Rosja sukcesywnie 

rozwija międzykontynentalne rakietowe 

systemy przenoszenia pocisków balistycz-

nych. W tego rodzaju uzbrojenie wyposa-

żone są różne struktury Sił Zbrojnych 

Federacji Rosyjskiej. Największe zasoby 

rozlokowane są w tzw. Strategicznych 

Siłach Jądrowych (SSJ) Federacji Rosyj-

skiej, a dokładniej w Rosyjskich Strate-

gicznych Siłach Rakietowych. Siły te obec-

nie posiadają kilka wariantów silosowych 

i mobilnych rakietowych pocisków bali-

stycznych międzykontynentalnego zasięgu 

(ICBM — Intercontinental Ballistic Missile). 

ICBM oparte na silosach obejmują syste-

my SS-18, SS-19, SS-27 Mod 1, SS-27 

Mod 2, natomiast mobilne ICBM obejmują 

SS-25, SS-27 Mod 1 i SS-27 Mod 2 (dane 

przedstawiono w tabeli 1). W grudniu 

2020 r. Minister Obrony Siergiej Szojgu 

zadeklarował, że 95 proc. Strategicznych 

Sił Rakietowych jest stale gotowych do 

użycia bojowego [6].  Jednym z aktualnych 

priorytetów Sił Zbrojnych Federacji Rosyj-

skiej jest modernizacja wyżej wymienio-

nych systemów. W 2014 roku Siły Zbrojne 

Federacji Rosyjskiej przeprowadziły pierw-

sze próby z nowymi pociskami balistyczny-

mi RS 24 „JARS”. Powyższy system jest 

unowocześnieniem rakiet RS-12M 

„TOPOL-M”, które napędzane są trzy stop-

niowym silnikiem zasilanym paliwem 

stałym. 

 Fot.10.  SS-27 Mod 2 (mobile) / RS-24 (Jars) 

Źródło: https://missilethreat.csis.org/missile/rs-24/ 

 

Do naprowadzania rakiet RS 24 „JARS” 

wykorzystywany jest tzw. system bezwład-

nościowy (inercyjny) oraz system satelitar-

nej nawigacji Glonass, co zapewnia 

dokładność trafienia w tolerancji 250-300 

Fot.7. Międzykontynentalne, 

rakietowe pociski balistyczne   

Federacji Rosyjskiej systemu SS 

Źródło: 

https://www.nasic.af.mil/

Portals/19/images/Fact%

20Sheet%20Images/2017%

20Ballistic%20and%20Cruise%

20Missile%

20Threat_Final_small.pdf?

ver=2017-07-21-083234-343 

Fot.8. SS-27 Mod 1 (mobile) / 

RS-12M1 (Topol-M) 

Źródło: 

https://missiledefenseadvocacy

.org/missile-threat-and-

proliferation/todays-missile-

threat/russia/rs-12m-topol-ss-

25-sickle/ 

Fot.9. SS-18 M6 Satan / RS-20V  

Źródło: 

https://www.tandfonline.com/d

oi/full/10.1080/00963402.20

21.1885869 
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Program modernizacji Marynarki Wojennej 

Federacji Rosyjskiej w pierwszej kolejności 

objął rosyjski trzystopniowy pocisk bali-

styczny (SLBM), przeznaczony dla okrętów 

podwodnych projektu 955, o oznaczeniu 

RSM-56 „Buława” (SS-N-32). Konstrukcja  

oparta jest na rakiecie ICBM Topol-M  

(SS-27). Pocisk jest w stanie przenieść do  

6 głowic termojądrowych. Odpalenie rakiet 

z okrętu  realizowane jest z głębokości 

około  40 metrów. Pocisk wyrzucany jest 

na wysokość kilku metrów nad poziomem 

morza a następnie uruchamia się rakieto-

wy silnik startowy i pocisk uzyskuje wstęp-

ne przyspieszenie. Kolejne silniki rakieto-

we (II i III stopnia) wynoszą  pocisk na orbi-

tę okołoziemską. Pocisk „Buława” ma 

zdolność rażenia celów oddalonych o oko-

ło 8000 km. Innowacją systemu jest moż-

liwość zmiany trajektorii lotu pocisku  

w końcowej fazie czystego opadania bali-

stycznego na lot podsterowywany 

(prawdopodobnie przy użyciu bocznych 

silników gazowych). Proces ten znacznie 

utrudnia przechwycenie pocisku przez 

systemy obrony  i zwiększa celność, która 

szacowana jest na około 200-350  

metrów.  

 Kolejną, międzykontynentalną 

rakietą balistyczną montowaną na pokła-

dzie okrętów podwodnych (projektu 

667BDRM) jest RSM-54 „Siniewa”. 

Podobnie jak w przypadku „Buławy”, 

w „Siniewie” zastosowano innowację pole-

gającą na zmianie trajektorii lotu pocisku 

w końcowej fazie opadania balistycznego 

na cel. RSM-54 ma  zdolność rażenia 

celów oddalonych o około 8300 km oraz 

celność szacowaną na około 250-500 m. 

 
Fot.14.  K-18 Karelia okręt proj. 667BDRM  

Źródło: https://www.altair.com.pl/news/view?

news_id=2037 

 

W grudniu 2020 r. Rosja przeprowadziła 

ćwiczenie gotowości do użycia broni jądro-

wej, podczas którego z okrętu podwodne-

go proj. 667BDRM wystrzelono na Morzu 

Barentsa międzykontynentalny pocisk 

rakietowy RSM-54 „Siniewa” [10]. Warto 

również wspomnieć, że oprócz wyżej 

wymienionych środków rakietowych, Mary-

narka Wojenna rozwija również system 

2M39 „Posejdon”. Jest to  autonomiczny 

pocisk torpedowy o napędzie atomowym, 

dzięki czemu może pokonać pod wodą 

tysiące kilometrów (aktualnie brak jest 

oficjalnych danych o zasięgu). Ma on 20 

m długości, 1,8 m średnicy oraz masę ok. 

100 t. Posejdon może być uzbrojony  

w głowice jądrowe o szacowanej mocy  

nawet do 2 Mt. W system 2M39 ma   

zostać uzbrojony okręt podwodny 09852 

K-329 Biełgorod. Pierwszy okręt z  syste-

mem „Posejdon” pierwotnie miał trafić do 

Marynarki Wojennej pod koniec 2020 r., 

jednak dostawa została przełożona do 

końca 2021 r.[11]. 

  
SYSTEMY RAKIETOWE POŚREDNIEGO I ŚREDNIEGO 

ZASIĘGU PRZEZNACZONE DO PRZENOSZENIA BRONI 

JĄDROWEJ 
 

 Przed przystąpieniem do analizy 

rakietowych systemów przenoszenia broni 

jądrowej pośredniego i średniego zasięgu 

Federacji Rosyjskiej należy cofnąć się na 

chwilę do historii, a dokładniej do roku 

1987. W tym właśnie roku Stany Zjedno-

czone i Związek Radziecki podpisały trak-

tat o całkowitej likwidacji naziemnych 

pocisków rakietowych pośredniego, śred-

niego i krótkiego zasięgu (Treaty on Inter-

mediate-range Nuclear Forces - „INF” ). 

Traktat ten wpisywał się w koniec konfron-

tacji Układu Warszawskiego z NATO oraz 

w nową architekturę bezpieczeństwa 

w Europie, ograniczającą ofensywne zdol-

ności państw obu bloków. Z arsenałów 

USA i ZSRR wyeliminowano całkowicie 

lądowe pociski balistyczne i manewrujące 

o zasięgu od 500 do 5500 kilometrów.  

Skąd zatem aktualnie wzięła się bron tego 

rodzaju w Siłach Zbrojnych Rosji? Otóż za 

rządów Władimira Putina  postanowiono  

przywrócić prace nad tego rodzaju poci-

skami.   

 

 

Fot.13. Stat pocisku SS-N-32 / 

RSM-56 (Bulava)  

Źródło: 

https://www.space24.pl/w-

2019-rosja-przetestuje-

miedzykontynentalna-rakiete-

balistyczna-bulawa 

Fot.12. SLBM Marynarki Wojen-

nej Federacji Rosyjskiej 

Źródło: 

https://www.nasic.af.mil/Portals

/19/images/Fact%20Sheet%20

Images/2017%20Ballistic%20a

nd%20Cruise%20Missile%20Thr

eat_Final_small.pdf?ver=2017-

07-21-083234-343 

Rosyjska Marynarka Wojen-

na eksploatuje jedenaście 

okrętów podwodnych z poci-

skami typu SLBM. Każdy 

okręt podwodny może prze-

nosić 16 SLBM, a każdy 

SLBM może być uzbrojony 

systemem wielogłowicowym 

typu MIRV 
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Już w połowie lat dziewięćdziesiątych 

Rosjanie rozpoczęli prace nad nowym 

pociskiem rakietowym 9K723 Iskander-M, 

o oficjalnie podanym zasięgu nie przekra-

czającym 500 km. Po wojnie Osetii  

Północnej z Gruzją w 2008 r., Rosjanie 

podjęli decyzję o głębokiej transformacji 

Sił Zbrojnych. W 2014 r. USA publicznie 

oskarżyły Rosję o złamanie Traktatu INF, 

co zapoczątkowało spór. W NATO kwestia 

Traktatu INF była spychana na dalszy plan 

i dopiero na szczycie w Brukseli w lipcu 

2018 r. udało się USA uzyskać wspólne 

żądanie sojuszników, aby Rosja powróciła 

do przestrzegania układu. Widząc brak 

jednolitego stanowiska USA i całego NA-

TO, Rosja całkowicie zignorowała powyż-

szą debatę. Wobec poczynań Rosji, Stany 

Zjednoczone w dniu 2 lutego 2019 r.  

zawiesiły stosowanie Traktatu INF [12]. 

Rosja również zawiesiła Traktat INF i roz-

poczęła wyjście z niego, obarczając USA 

winą za kryzys wokół układu.  

 W ostatnich latach Rosja zinten-

syfikowała prace nad systemami rakieto-

wymi pośredniego i średniego zasięgu 

przeznaczonymi do przenoszenia broni 

jądrowej. Wśród tego rodzaju systemów 

rakietowych, jednym z wiodących jest 

manewrujący pocisk rakietowy  9M729 

(SSC-8 Screwdriver).  

 
Fot.16. 9M729 (SSC-8 Screwdriver).  

Źródło: 

https://missilethreat.csis.org/missile/ssc-8-novator-

9m729/ 

 

SSC-8 jest znacznie zmodyfikowaną wer-

sją rakietowego pocisku krótkiego zasięgu 

(do 500 km) o nazwie „Iskander”. Pocisk 

rakietowy SSC-8 w porównaniu do Iskan-

dera dysponuje znacznie większym zasię-

giem, dochodzącym do 2500 km i jest 

dłuższy od Iskandera o 53 cm [13] . 

SSC-8 może przenosić ładunki jądrowe  

o mocy od 10 do 50 kt.  

 W rakietowe systemy pośrednie-

go zasięgu przenoszenia broni jądrowej 

wyposażona jest również Marynarka Wo-

jenna Rosji. Na jej uzbrojeniu znajduje się 

system rakietowy „Kalibr NK” montowany 

na okrętach nawodnych. System ten 

umożliwia stosowanie różnego rodzaju 

pocisków. Pocisk rakietowy 3M-54  prze-

znaczony jest do zwalczania celów nawod-

nych, natomiast 3M14T do celów lądo-

wych. Zasięg pierwszego wynosi około 

600 km, natomiast drugiego 1500 km. 

Masa głowicy bojowej wynosi 450 kg. 

Rosyjskie media ujawniły informację, że  

prowadzone są prace nad zwiększeniem 

zasięgu rakiet do 2500 km oraz zwiększe-

niem wagi ładunku bojowego do prawie 

1000 kg [15]. Chociaż oficjalnie Rosja 

nigdy nie potwierdziła przystosowania sys-

temu Kalibr do przenoszenia ładunków 

jądrowych (zapewne ze  względu na podpi-

sany Traktat INF), niemniej jednak istnieje 

wiele opinii, że  może on być uzbrajany 

w głowice jądrowe o mocy rzędu 10 kt  

[14-16]. 
 

 

SYSTEMY RAKIETOWE KRÓTKIEGO ZASIĘGU  

PRZEZNACZONE DO PRZENOSZENIA BRONI  

JĄDROWEJ 

 Podstawowym rakietowym syste-

mem krótkiego zasięgu przenoszenia 

broni jądrowej Federacji Rosyjskiej jest  

9K720 „Iskander-M” (SS-26 Stone SSM), 

który w 2007 roku formalnie wszedł na 

uzbrojenie rosyjskich sił zbrojnych. Prze-

znaczony jest on do wykonywania uderzeń 

na cele znajdujące się w strefie operacyj-

no-taktycznej. Iskander jest pociskiem 

rakietowo balistycznym o długości 7,3 m, 

średnicy 0,92 m i masie startowej  

od 3800 kg do 4020 kg w zależności od 

ładunku. Pocisk porusza się po spłaszczo-

nej trajektorii lotu, poniżej wysokości 50 

km i jest zdolny wykonywać w trakcie lotu 

manewry z przeciążeniem do 30 g (w fazie 

końcowej), co znacznie utrudnia jego prze-

chwycenie przez systemy obrony powietrz-

nej. Iskander może przenosić głowice  

konwencjonalne o masie do 720 kg oraz 

jądrowe o mocy do 100 kt.  

 

Fot.15. Start pocisku systemu 

Kalibr NK z okrętu nawodnego 

Źródło: 

http:www.defence24.pl/266879

,atak-na-syrie-zaskoczeniem-dla-

n a t o - z m i a n a - w - d o k t r y n i e -

rakietowej-sojuszu 
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Iskander przewożony jest i wystrzeliwany 

z samochodowej dwuprowadnicowej wy-

rzutni typu TEL 9P78. System umożliwia 

odpalenie dwóch rakiet w odstępie około 

jednej minuty, co zwiększa prawdopodo-

bieństwo trafienia celu praktycznie do 

100%. Zasięg Iskandera wynosi około 500 

km. Układ naprowadzania pocisku wypo-

sażony został w dodatkową, pasywną gło-

wicą optoelektroniczną, co zapewnia mu 

celność do 15 metrów.  

Fot.17. 9K720 Iskander M 

Źródło: 

https://www.defence24.pl/armenia-odebrala-

pierwsze-eksportowe-iskandery-zagrozenie-dla-

stabilnosci-zakaukazia 

 

 W rakietowe systemy krótkiego 

zasięgu przenoszenia broni jądrowej 

wyposażone są  również tzw. siły defen-

sywne  Federacji Rosyjskiej. Do tego 

rodzaju wojsk zaliczane będą między inny-

mi wojska obrony powietrznej oraz wojska 

obrony wybrzeża. W marcu 2018 r. Amery-

kańska Agencja Wywiadu Obronnego 

stwierdziła, że „Rosja posiada nuklearne 

głowice bojowe dla systemów rakietowych 

obrony powietrznej typu ziemia-

powietrze” [17]. Wśród tego rodzaju syste-

mów wymienia się takie jak: S-400, 

S-500, 53T6 oraz A-135 (A-235). Rakieto-

wy system obrony powietrznej S-400 ma 

zasięg około 400 km, natomiast najnow-

szy S-500 około 500-600 km. Rosjanie 

twierdzą, że system S-500 jest w stanie 

zestrzelić samoloty piątej generacji, sateli-

ty o niskiej orbicie oraz pociski balistycz-

ne. W lipcu 2021 r. rosyjskie Ministerstwo 

Obrony opublikowało pierwszy publiczny 

materiał filmowy z udanych testów poligo-

nowych systemu S-500 [18]. 

Ponadto Rosjanie prowadzą modernizację 

systemu A-135 obrony przeciwrakietowej 

Moskwy. Pociski rakietowe 53T6 systemu 

A-135 uzbrojone są w głowice jądrowe 

o mocy 10 kt i posiadają zasięg około 80 

km. Nowy system znany jest pod nazwą  

A-235, pozostaje jednak niejasne czy bę-

dzie on również wykorzystywał głowice 

jądrowe. Kolejnymi rakietowymi systema-

mi przenoszenia broni jądrowej krótkiego 

zasięgu jakimi dysponuje Federacja Rosyj-

ska są mobilne systemy rakietowe obrony 

wybrzeża SS-N-26 (P-800 Oniks) oraz  

SS-C-5 Stooge (K-300P). Systemy te prze-

znaczone są głównie do zwalczania celów 

nawodnych i przy takim zastosowaniu 

osiągają zasięgi skutecznego rażenia 

odpowiednio 300 i 350 km.  

Fot.18. Rakietowy zestaw  

obrony powietrznej S-500  

Źródło: 

https://missilethreat.csis.org/defsys/s-500-

prometheus/ 
 

Podsumowanie  

 Rosyjskie międzykontynentalne 

rakietowe systemy przenoszenia broni 

jądrowej są niewątpliwie skuteczną bronią 

ofensywną, jednak przy aktualnym rozkła-

dzie sił nuklearnych na świecie, stanowią 

głównie element odstraszania. Można 

założyć, iż potencjalny agresor w swoich 

kalkulacjach uwzględni ewentualne koszty 

związane z odpowiedzią nuklearną ze 

strony innego mocarstwa. Z tego względu 

użycie międzykontynentalnych pocisków 

rakietowych jest mało prawdopodobne, 

gdyż będzie oznaczało niewyobrażalne  

zniszczenia i straty po wszystkich stronach 

konfliktu. Wydaje się, że o wiele większym 

zagrożeniem mogą być rakietowe systemy 

przenoszenia broni jądrowej pośredniego  

i średniego zasięgu, gdyż mogą być one 

użyte w działaniach operacyjno -

taktycznych. Potwierdzać może to fakt 

rozpadu w 2019 r. Traktatu INF oraz to, że 

w ostatnich latach Rosja usilnie dąży do 

rozbudowy tego rodzaju systemów rakieto-

wych. Nie jest również tajemnicą, że syste-

my te bezpośrednio zagrażają  Europie. 
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