
STRESZCZENIE 

 W artykule  przedstawiono zasoby  
taktycznej broni jądrowej Federacji Rosyj-
skiej oraz poddano analizie jej znaczenie,  
zarówno w kontekście militarnym jak 
i politycznym, w odniesieniu do bieżącej 
sytuacji związanej z agresją Rosji  
przeciwko Ukrainie.   

WSTĘP 

 W ostatnich latach Rosja inten-
sywnie modernizowała siły nuklearne, 
głównie w celu zastąpienia broni z czasów 
Związku Socjalistycznych Republik 
Radzieckich (ZSRR) nowszymi systemami. 
Analizując  rozwój rosyjskich, jądrowych 
technologii zbrojeniowych, można wywnio-
skować, że jednym z najprężniej rozwija-
nych segmentów była precyzyjna technika 
rakietowa, począwszy od krótkiego zasię-
gu, a skończywszy na rakietowych poci-
skach międzykontynentalnych. W grudniu 
2020 roku prezydent Władimir Putin poin-
formował, że nowoczesna broń i sprzęt 
stanowią obecnie 86% rosyjskiej triady 
nuklearnej [1]. Według Sztokholmskiego 
Międzynarodowego Instytutu Badań nad 
Pokojem (SIPRI), Rosja w 2022 r. posiada-
ła ogółem 5977 głowic jądrowych [2].  
Szacowana liczba głowic przeznaczonych 
tylko do użytku przez systemy o znaczeniu 
niestrategicznym wynosiła na początku 
2022 r. około 1912 sztuk [3]. Należy mieć 
na uwadze, że wszelkie dane dotyczące 
zasobów broni jądrowej na świecie są  
jedynie szacunkowe [4].   

 Oddając do rąk czytelnika powyż-
szy biuletyn, należy  zwrócić uwagę, iż jest 
on kontynuacją  wcześniejszych artykułów, 
które można znaleźć w bibliografii pod 
pozycjami [4, 12].  
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CHARAKTERYSTYKA I ZNACZENIE TAKTYCZNEJ  
BRONI JĄDROWEJ FEDERACJI ROSYJSKIEJ 

D EFINICJA TAKTYCZNEJ  BRONI  
JĄDROWEJ 

 Precyzyjne zdefiniowanie poję-
cia „taktyczna broń jądrowa” (TBJ) nie 
jest kwestią jednoznaczną. Powoduje to, 
że istnieją różnorodne, nieprecyzyjne 
kryteria jej typizacji. W literaturze wymie-
nia się generalnie trzy sposoby definio-
wania tego rodzaju broni [5]. Pierwszy 
opiera się na kryterium mocy i z reguły 
definiuje TBJ jako broń o ładunkach nie 
przekraczających  100 kt. Przyjmując za 
wyznacznik powyższe, należałoby 
jednak zadać pytanie, czy ataki przy 
użyciu bomb o mocach odpowiednio 16 
i 22 kt zrzuconych w dniach 6 i 9 sierp-
nia 1945 r. na Hiroszimę i Nagasaki 
miały wymiar strategiczny, czy taktycz-
ny ? Na fot. 1 i 2 przedstawiono znisz-
czenia wyżej wymienionych miast, 
a odpowiedź na  powyższe pytanie pozo-
stawiamy czytelnikowi. 

Fot.1. Hiroszima po ataku z 6 sierpnia 1945 r. 
Źródło: https://pl.wikipedia.org 

Fot.2. Nagasaki po ataku z 9 sierpnia 1945 r. 
Źródło: https://pl.wikipedia.org 
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PODSUMOWANIE  6 

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; 

Federacja Rosyjska zastrzega 
sobie prawo do użycia broni 
nuklearnej w odpowiedzi na 
użycie przeciwko niej i (lub) 
jej sojusznikom nuklearnej lub 
innego rodzaju broni maso-
wego rażenia, a także 
w przypadku agresji przeciw-
ko Federacji Rosyjskiej z uży-
ciem broni konwencjonalnej, 
kiedy zagrożone jest samo 
istnienie państwa. Decyzję  
o użyciu broni nuklearnej 
podejmuje Prezydent Fede-
racji Rosyjskiej. 

„Doktryna wojskowa FR”, Rozdział 
3 pkt. 22 
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Kolejnym kryterium często stosowanym 
do definiowania TBJ jest maksymalny  
zasięg stosowania tego rodzaju broni, 
który najczęściej przyjmowany jest na  
ok. 400-500 km. Należy jednak zwrócić 
uwagę, iż tak sklasyfikowana broń jako 
taktyczna, lecz ulokowana blisko teryto-
rium przeciwnika może zmienić znaczenie 
na strategiczną.  Poza tym, przy zastoso-
waniu np. lotnictwa zasięgi te  mogą 
zostać wielokrotnie  zwiększone. Ostatnim 
z wyżej wymienionych kryteriów wykorzy-
stywanych w celu definiowania TBJ jest  
sposób użycia tego rodzaju broni, głównie 
klasyfikując ją jako narzędzie do działań 
na „małą skalę”, służące do tzw. bezpo-
średnich działań bojowych, mających na 
celu zdobycie „lokalnej” przewagi militar-
nej. W tym przypadku TBJ może być 
postrzegana jako mniej destrukcyjna 
w stosunku do broni strategicznej, jednak 
tego rodzaju przeświadczenie również 
może być błędne, gdyż użycie broni jądro-
wej nawet na małą skalę tzw. działań tak-
tycznych może doprowadzić do eskalacji 
napięcia i np. przekształcenie konfliktu  
z lokalnego w międzynarodowy. 

 Podsumowując, umownym wyda-
je się samo dokonywanie podziału broni 
jądrowej na strategiczną oraz taktyczną, 
gdyż może to powodować ogólny zamysł 
uczynienia wojny z zastosowaniem broni 
jądrowej jako w ogóle „możliwej do wyob-
rażenia” tak, aby można ją było rozpatry-
wać w innych kategoriach niż katastrofy 
dla ludzkości i planety. Niemniej jednak 
takie podziały są tworzone i wydaje się że  
na stałe zagościły w świadomości społe-
czeństw. Z tego względu autor proponuje 
zdefiniować taktyczną broń jądrową jako 
broń, która może zostać zastosowana 
wyłącznie w celu osiągnięcia zamierzeń 
taktycznych i w danej sytuacji militarno-
politycznej jej użycie nie spotka się  
z  odpowiedzą nuklearną ze strony innego 
państwa. Definicja wydaje się mało precy-
zyjna, niemniej jednak na tyle trafna, gdyż 
nawet taktyczne zastosowanie broni 
jądrowej, które doprowadzi do odpowiedzi 
nuklearnej ze strony innego państwa, bę-
dzie miało bez wątpienia wymiar nie tak-
tyczny lecz strategiczny.  

ZASOBY ROSYJSKIEJ TAKTYCZNEJ BRONI 
JĄDROWEJ ORAZ CHARAKTERYSTYKA 
ŚRODKÓW ICH PRZENOSZENIA 

 Wychodząc z wcześniejszej próby 
zdefiniowania taktycznej broni jądrowej, 
można wywnioskować, że broń ta, wzglę-
dem strategicznej broni jądrowej może 
być traktowana przez Rosję jako poten-
cjalnie bardziej użyteczną w sensie czysto 
militarnym, co mogłoby oznaczać większą  
skłonność jej zastosowania w obecnym 
konflikcie zbrojnym przeciwko Ukrainie. 
Z drugiej strony, Rosja musi kalkulować, iż  
ewentualne zastosowanie broni jądrowej 
spowoduje złamanie nieformalnej zasady 
zakazującej jej używania w sytuacji innej 
niż bezpośrednie zagrożenie egzystencji 
państwa i społeczeństwa [6], co może  
doprowadzić do rozszerzenia konfliktu 
zbrojnego głównie o kraje członkowskie 
NATO. Tu należałoby zadać pytanie, czy 
każde użycie przez Rosję broni jądrowej 
spowoduje militarną odpowiedź NATO ? 
Ze względu na powyższe, analizę zasobów 
tzw. taktycznej broni jądrowej Federacji 
Rosyjskiej należałoby rozpocząć od broni 
o najmniejszej mocy, zasięgu oraz zdolno-
ściach przenoszenia. Bez wątpienia tego 
rodzaju uzbrojeniem są systemy artyleryj-
skie takie jak armata 2S7M „Małka” oraz 
armato-haubica 2S19M2 Msta-SM. 
 Od początku  XXI wieku armaty 
typu 2S7M „Małka” miały być sukcesyw-
nie wycofywane z użycia w rosyjskiej armii. 
Nie złomowano ich, lecz zakonserwowane 
trafiały do magazynów. Świat ujrzał je po-
nownie w trakcie manewrów Wostok 
2018, podczas których sprawdzono możli-
wości tej broni po modernizacji. W Polsce 
do 2006 roku wykorzystywano starszą 
wersję tej armaty - 2S7 Pion. Zestaw 
„Małka” wyposażono w nowoczesne syste-
my łączności oraz przygotowywano ją do 
strzelania na podstawie danych otrzyma-
nych z systemów bezzałogowych. Rosjanie 
wrócili do systemu artyleryjskiego zalicza-
nego do klasy „broni atomowej”. Duży 
kaliber i donośność daje możliwość zasto-
sowania pocisków ze zminiaturyzowanymi 
głowicami jądrowymi. 2S7M „Małka” kali-
bru 203,2 mm korzysta z pocisków o ma-
sie od 88 do 133 kg i donośności od 45 

Fot. 3. Armata 2S7M "Małka" 
Źródło:  
https://wiadomosci.dziennik.pl/
swiat/artykuly/8055942,rosja-
bron-uzbrojenie-wladimir-putin-
rakiety-czolgi-okrety-zbrojenia-
usa-wladimir putin.htmldefense/ 
1092905 

Fot.5.  Przykładowe zasięgi  
oddziaływania ładunku 
jądrowego o mocy 20 kt  

 
0 – miejsce wybuchu; 
a – zniszczone budynki  

o konstrukcji  żelbetowej; 
b – dawka prom. powodująca 

śmierć 50% przypadków; 
c –zniszczone budynki z cegły; 
d – budynki częściowo  

zniszczone; 
e – granica oparzeń II stopnia 

Fot. 4. Armato-haubica 2S19M2 
Msta-SM 

Źródło:  
https://en.wikipedia.org/
wiki/2S19_Msta  
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i rakietowo-balistyczne o zasięgu od 500 
do 5500 kilometrów. Skąd zatem aktual-
nie wzięła się broń tego rodzaju w Siłach 
Zbrojnych Rosji ? Otóż za rządów Władimi-
ra Putina postanowiono przywrócić prace 
nad tego rodzaju pociskami. Już w poło-
wie lat dziewięćdziesiątych Rosjanie roz-
poczęli prace nad nowym pociskiem rakie-
towym 9K723 Iskander, o oficjalnie poda-
nym zasięgu nieprzekraczającym 500 km, 
na bazie którego w krótkim czasie zbudo-
wano pocisk 9M729 (NATO: SSC-8)  
o zasięgu około 2500 km, co miedzy 
innymi spowodowało iż USA publicznie 
oskarżyły Rosję o złamanie Traktatu INF 
i 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 NATO, Rosja 
całkowicie zignorowała powyższą debatę. 
Wobec poczynań Rosji, Stany Zjednoczo-
ne w dniu 2 lutego 2019 r. zawiesiły 
stosowanie Traktatu INF [7]. Rosja 
również zawiesiła Traktat INF i rozpoczęła 
wyjście z niego, obarczając USA winą za 
kryzys wokół układu. Aktualnie podstawo-
wym rakietowym systemem krótkiego 
zasięgu Federacji Rosyjskiej, zdolnym do 
przenoszenia broni jądrowej jest 9K720 
„Iskander - M” (NATO: SS-26 Stone SSM), 
który w 2007 roku formalnie wszedł na 
uzbrojenie rosyjskich sił zbrojnych. 
Przeznaczony jest on do wykonywania 
uderzeń na cele znajdujące się w strefie 
operacyjno-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 zależ-
ności od ładunku. Pocisk porusza się po 
spłaszczonej 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 przechwycenie przez syste-
my obrony powietrznej. Pocisk napędzany 
jest jednostopniowym silnikiem rakieto-
wym na paliwo stałe. Iskander może prze-
nosić głowice konwencjonalne o masie do 

do 50 km (dla pocisków wspomaganych 
napędem rakietowym). Zmodyfikowane 
podwozie czołgu podstawowego T-72  
umożliwia przemieszczanie się z prędko-
ścią do 50 km/h (po drogach utwardzo-
nych).  Jeśli chodzi o rodzaj ładunku bojo-
wego pocisków, to może być zastosowany 
konwencjonalny lub z taktycznymi ładun-
kami jądrowymi 3WB7 oraz 3WB2. Brak 
jest oficjalnych informacji na temat mocy 
ładunków jądrowych, jednak biorąc pod 
uwagę masę pocisków, można założyć że 
moc ładunku jądrowego nie powinna prze-
kraczać 5 kt. Natomiast 152 mm samo-
bieżna armato-haubica 2S19M2 Msta-SM 
opracowana  jako następca działa samo-
bieżnego 2S5 Hiacynt. Przenoszona jest 
na zmodyfikowanym podwoziu czołgu 
podstawowego T-80, co umożliwia prze-
mieszczanie się z prędkością do 60 km/h 
(po drogach utwardzonych). 2S19M2 
Msta-SM zasilana może być amunicją 
klasyczną (odłamkowo burzącą), precyzyj-
ną 30F39 Krasnopol (naprowadzaną na 
cel podświetlony laserem), zakłócającą 
łączność radiową, chemiczną ( prawdopo-
dobnie wycofana z uzbrojenia ) oraz  
jądrową o mocy 2,5 kt. 
 Jako kolejny segment taktycznej 
broni jądrowej  Federacji Rosyjskiej uznać 
można zasoby rakietowe sił lądowych, 
jednak przed  przystąpieniem do ich  
analizy, należy cofnąć się do roku 1987. 
W tym właśnie roku Stany Zjednoczone 
i Związek Radziecki podpisały traktat  
o całkowitej likwidacji naziemnych 
pocisków rakietowych pośredniego, śred-
niego i krótkiego zasięgu przeznaczonych 
do przenoszenia broni jądrowej (Treaty on 
Intermediate-range Nuclear Forces - 
„INF” ). Traktat o całkowitej likwidacji  
pocisków rakietowych średniego i krótkie-
go zasięgu był przełomowym porozumie-
niem i podstawą bezpieczeństwa europej-
skiego. Traktat ten wpisywał się w koniec 
konfrontacji Układu Warszawskiego  
z NATO oraz w nową architekturę bezpie-
czeństwa w Europie, ograniczającą ofen-
sywne zdolności państw obu bloków. Z 
arsenałów USA i ZSRR wyeliminowano 
całkowicie lądowe pociski rakietowe  

Fot.6. Prezydent USA Ronald 
Reagan i Sekretarz Generalny 
Partii Komunistycznej Związku 

Radzieckiego Michaił Gorbaczow 
podpisują przełomowy traktat  

o całkowitej likwidacji pocisków 
rakietowych średniego i krótkie-

go zasięgu w Białym Domu 8 
grudnia 1987 roku. 

 
Źródło: https://www.nato.int/
docu/review/pl/articles/2019/ 
09/30/bezpieczenstwo-
europejskie-bez-traktatu-inf/
index.html 

Fot.7. 9K720 Iskander M 
Źródło: 
https://www.defence24.pl/arm
enia-odebrala-pierwsze-
eksportowe-iskandery-
zagrozenie-dla-stabilnosci-
zakaukazia 

Fot.8. Potencjalny zasięg rażenia 
pocisków ISKANDER [4] 
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720 kg oraz jądrowe o mocy do 100 kt. 
Pocisk 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%. Oficjalnie podawany przez Rosjan 
zasięg Iskandera wynosi około 500 km. 
Układ naprowadzania pocisku wyposażo-
ny został w dodatkową, pasywną 
głowicą optoelektroniczną, co zapewnia 
mu celność do 15 metrów. Iskander 
zaliczany jest przez większość  ekspertów 
do segmentu taktycznej broni jądrowej, 
jednak należy mieć na uwadze, że jeden 
pojazd wyposażony jest w dwa pociski  
o mocy 100 kt każdy (czyli łącznie ponad 
10 bomb zrzuconych na Hiroszimę lub 
Nagasaki), natomiast fakt, iż na jego 
bazie w krótkim czasie zbudowano pocisk 
9M729 (NATO: SSC-8) o zasięgu około 
2500 km (uwaga: zmniejszając masę 
pocisku i jego długość o około 0,5 m) 
poddaje w wątpliwość deklarowany przez 
Rosjan zasięg Iskandera na jedynie 500 
km. Kolejną taktyczną bronią jądrową 
znajdującą się w zasobach rakietowych sił 
lądowych Federacji Rosyjskiej jest K79 
Toczka-U. Jest to zestaw rakietowy krótkie-
go zasięgu klasy ziemia-ziemia z pociska-
mi rakietowo-balistycznymi przeznaczony 
do rażenia celów punktowych. Pocisk 
napędzany jest jednostopniowym silni-
kiem rakietowym na paliwo stałe, jego 
masa startowa wynosi 2000 kg, ma dłu-
gość 6,4 m oraz średnicę 650 mm. Poci-
ski systemu 9K79 Toczka-U naprowadza-
ne są tzw. metodą bezwładnościową 
(inercyjną), wykorzystująca żyroskopowy 
przyrząd komendowy 9B64-1 oraz analo-
gowo-cyfrową maszynę zliczającą 9B638. 
Pociski mogą być wyposażone w głowice  
konwencjonalne o masie 480 kg lub  
jądrowe 9N123B o mocy do 10 kt oraz 
9N123B1 o mocy do 100 kt.   Oficjalnie 
zestawy 9K79 Toczka-U miały zostać wy-
cofane z Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej 
w 2021 r., jednak w kwietniu 2022 r.  
Rosja użyła ich na Ukrainie [8], co świad-
czy o fakcie magazynowania przez nią 
wycofywanego sprzętu i uzbrojenia. 
  

W rakietowe systemy TBJ krótkiego zasię-
gu wyposażone są również tzw. siły defen-
sywne Federacji Rosyjskiej. Do tego rodza-
ju wojsk zaliczane będą między innymi 
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” [9] . Wśród tego rodzaju syste-
mów wymienia się takie jak: S-400, 
S-500. Rakietowy system obrony powietrz-
nej S-400 ma zasięg około 400 km, nato-
miast najnowszy S-500 około 500-600 
km. Rosjanie twierdzą, że system S-500 
jest w stanie zestrzelić samoloty piątej 
generacji, satelity o niskiej orbicie oraz 
pociski balistyczne. W lipcu 2021 r. rosyj-
skie Ministerstwo Obrony opublikowało 
pierwszy publiczny materiał filmowy z uda-
nych testów poligonowych systemu S-500 
[10]. 
 Kolejnym rodzajem wojsk dyspo-
nującym TBJ są Siły Powietrzne Rosji. 
Szacuje się, że posiadają one  około 500 
głowic tego rodzaju [3]. Samolot bombar-
dujący Tu-22M3 jest w stanie przenosić  
zarówno bomby jak i pociski powietrze-
ziemia, natomiast Su-24M i Su-34 jedynie 
bomby. Jednym z najnowszych rodzajów 
uzbrojenia stosowanym w Siłach Powietrz-
nych i mogącym być zaliczanym do TBJ 
jest hipersoniczny pocisk  Ch-47 M2  
Kindżał (oznaczenie NATO: KH-47M2). Nie 
jest jasne czy pocisk Ch-47M2 jest całko-
wicie nową konstrukcją czy jest zmodyfi-
kowaną wersją istniejącej już rakiety. Pa-
rametry rakiety i jej charakterystyki pozo-
stają nadal w sferze domysłów. Producent 
podaje, iż pocisk jest zdolny do wykonywa-
nia manewrów w trakcie dolotu do celu. 
Pocisk ma podobne wymiary jak 9M723 
Iskander-M (długość około 8 m i średnicę 
kadłuba 1 m), co może świadczyć o tym, 
że tylny przedział rakietowy może byc jego 
modernizacją a przednią cześć stanowi 
pocisk hipersoniczny, nie wykluczone że 
to ten sam co 3M22 Zircon. Brak jest ofi-
cjalnych danych, jednak zasięg samego 
pocisku można szacować na 400-500 km. 
W sieci internetowej pojawiają się infor-
macje, że pocisk posiada zasięg ponad  

Fot.12. Su-24 FENCER 
Pułap: 17 500m 
Zasięg: 1000km 
Masa uzbrojenia: do 8000kg 
Cele naziemne: bomby TN-1000, 
TN-1200, do 38 bomb FAB-100, 
do 4 bomb kierowanych TV  
lub laserowo, NPR 57 – 
370mm, zasobniki SPPU-22  
lub pociski rakietowe p-z: AS-7 
KERY,  
AS-10 KAREN, AS-11 KILTER,  
AS-12 KEGLER,  
AS-14 KETGE, AS-13 KINGBOLT, 
AS-17 KRYPTON  
pociski rakietowe p-p: 2 x AA-8 

Fot. 9. 9K79 Toczka-U (Nato: SS-
21 Scrab) 

Źródło: 
https://blogi.kukushka.eu/totut
otam/2015/05/17/parada-
wojskowa-w-minsku-cz-3/ 

Fot. 10. Rakietowy zestaw  
obrony powietrznej S-500  

Źródło: 
https://missilethreat.csis.org/de
fsys/s-500-prometheus/ 

Fot. 11. TU-22M BACKFIRE 
 
Prędkość przelotowa (km/h): 
2'450 
Pułap: 15 000 m 
Zasięg: 7000 km 
Uzbrojenie: 3 AS X-22; 6 AS X-15  
23 mm DP GSh-23M,  
bomby KAB500/1500 w tym 
bomby jądrowe  
Udźwig: 23ton. 
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2000 km - jednak najprawdopodobniej 
podawany jest zasięg całego kompleksu, 
wliczając promień działania samolotu – 
nosiciela. Ponadto istnieją informacje, że 
Ch-47M2 Kindżał może przenosić do 480 
kg ładunku konwencjonalnego, co wydaje 
się być realną wartością. Jeżeli chodzi o 
możliwości zastosowania głowic jądro-
wych, to dla wyżej podanych parametrów, 
Kindżał mógłby zostać uzbrojony w głowi-
ce o mocy około 50 kt - dane te nie są 
potwierdzone. Nosicielem pocisku są sa-
moloty MiG-31K i Tu-22M3 o zasięgach 
(promieniach działania) odpowiednio  
2200 i 7000 km. 
 Marynarka Wojenna posiada ok. 
935 sztuk różnego rodzaju głowic 
pocisków balistycznych, przeciwlotniczych, 
rakietotorped, torped i bomb głębinowych 
zamontowanych na różnych typach  
okrętów [3]. W zakresie systemów TBJ 
program modernizacji Marynarki Wojennej 
skoncentrowany był w głównej mierze na 
wyposażeniu szerokiej gamy okrętów pod-
wodnych oraz nawodnych w nowe systemy 
rakietowe typu 3M-54 (Nato: SS-N-27) 
oraz 3M22 Zircon (Nato:SS-N-33).  
Pocisk rakietowy 3M-54 wywodzi się 
z systemu „Kalibr”. Pociski systemu Kalibr 
to pociski manewrujące nazywane również 
skrzydlatymi rakietami. Oznacza to, że po 
odpaleniu pocisk leci do celu wykorzystu-
jąc nie tylko silnik rakietowy, ale również 
skrzydła. W związku z tym bliżej im do tzw. 
autonomicznych dronów niż do zwykłych 
pocisków rakietowo-balistycznych. Jednak 
w przeciwieństwie do autonomicznych 
dronów są jednorazowego użytku (po od-
paleniu nie wracają do bazy). Zaletą tego 
typu pocisków jest to, że w trakcie lotu 
mogą wykonywać znaczne manewry i tym 
samym unikać punktów obrony przeciwlot-
niczej i przeciwrakietowej. Dodatkowo 
pociski systemu Kalibr mogą przemiesz-
czać się blisko powierzchni ziemi, co zna-
cząco utrudnia ich wykrycie przez systemy 
radarowe. Pociski 3M-54 montowane są 
na okrętach nawodnych i podwodnych - 
pociski wystrzeliwane okrętów nawodnych 
mają oznaczenie 3M-54T, natomiast 
z okrętów podwodnych 3M-54K. 
3M54T/3M-54K jest manewrującym poci-
skiem skrzydlatym przeznaczonym do 

zwalczania jednostek pływających. Zasięg 
pocisku wynosi około 500 km. 
Pocisk praktycznie w całej fazie lotu prze-
mieszcza się z prędkością poddźwiękową, 
natomiast w końcowej, przed uderzeniem 
w cel jego prędkość rośnie do około 3 Ma. 
Masa głowicy bojowej wynosi około 
400 kg. Chociaż oficjalnie Rosja nigdy nie 
potwierdziła przystosowania systemu 
„Kalibr” do przenoszenia ładunków jądro-
wych, niemniej jednak istnieje wiele opinii 
że może on być uzbrajany w tego rodzaju 
głowice i dla wyżej podanych parametrów, 
szacować można, że ich moc mogłaby  
wynosić około 50 kt. 22 marca 2022 roku 
Rosja użyła pocisków 3M14 (z głowicą 
konwencjonalną) w wojnie z Ukrainą [11]. 
Jeśli chodzi o drugi z wymienionych syste-
mów, czyli 3M22 Zircon (NATO: SS-N-33), 
to jest to hipersoniczny, manewrujący po-
cisk rakietowy mogący atakować cele na-
wodne i lądowe. Nie jest jasne, czy pocisk 
jest całkowicie nową konstrukcją, czy jest 
zmodyfikowaną wersją istniejącej już ra-
kiety. Brak jest oficjalnych informacji na 
jego temat, szacuje się że jego długość 
wynosi 10-11 metrów i może przenosić 
ładunek bojowy o masie 400-480 kg. Je-
żeli chodzi o możliwości zastosowania 
głowic jądrowych, to dla wyżej podanych 
parametrów, Zircon mógłby zostać uzbro-
jony w głowice o mocy do 50 kt - dane te 
nie są potwierdzone. Zasięg pocisku sza-
cuje się na 500 km przy locie na niskim 
pułapie (30-50 km) oraz 300 km przy tra-
jektorii lotu zbliżonej do balistycznej. 
4 października 2021 r. rosyjskie Minister-
stwo Obrony poinformowało, że atomowy 
okręt podwodny Siewierodwińsk wystrzelił 
na Morzu Barentsa pocisk 3M22 Zircon, 
który trafił w wybrany cel. Kolejny test zo-
stał nagrany 6 października i przedstawia 
wystrzelenie pocisku Zircon z fregaty  
Admirał Gorszkow.  
 Dane szczegółowe obrazujące 
zasoby TBJ Federacji Rosyjskiej zawarto 
w tabeli 1. Należy mieć na uwadze, że 
dane dotyczące zasobów broni jądrowej 
na świecie są jedynie szacunkowe [4]. 
Dodatkowo w biuletynie [12] czytelnik 
może odnaleźć szczegółowe dane  przed-
stawiające pozostałe zasoby broni jądro-
wej Federacji Rosyjskiej. 

Fot.13. Hipersoniczny pocisk 
Ch-47M2 

Źródło: 
https://www.youtube.com/
watch?v=4mE6L_XFDA0 -
rakietowej-sojuszu 

Fot.14. Pocisk rakietowy 3M-54 
systemu Kalibr  

 
Źródło: 
https://pixels.com/featured/3m
-54-kalibr-abilio-fernandez.html?
product=greeting-card  

Fot.15. Hipersoniczny pocisk 
rakietowy 3M22 (wizualizacja)  

 
Źródło: 
https://www.ainonline.com/
aviation-news/defense/2019-
02-22/putin-reveals-zircon-
mach-9-missile-specification 

Fot.16. Pociski 3M14 "Kalibr" 
wystrzelone 22 marca 2022 r. 

na Ukrainę  
 
Źródło: 
https://www.youtube.com/
watch?v=blzdW1lS6U  
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Podsumowanie  

Nawiązując do podjętej w biuletynie próby 
zdefiniowania taktycznej broni jądrowej, 
można wywnioskować, iż w porównaniu do 
międzykontynentalnych systemów, TBJ 
może być traktowana przez Rosję jako 
potencjalnie bardziej użyteczna w sensie 
czysto militarnym w konflikcie na Ukrainie 
oraz w aspekcie psychologicznym wywie-
ranym na państwa Europy Środkowo-
Wschodniej. O ile użycie przez Rosję mię-
dzykontynentalnych pocisków rakietowych 
jest mało prawdopodobne, gdyż będzie 

oznaczało niewyobrażalne zniszczenia  
i straty oraz nieunikniony konflikt na skale 
światową, to o wiele większym zagroże-
niem są TBJ Federacji Rosyjskiej, gdyż 
mogą być one użyte w działaniach  
operacyjno-taktycznych. Dodatkowo po-
twierdzać to może fakt rozpadu w 2019 r. 
Traktatu INF oraz to, że w ostatnich latach 
Rosja usilnie dążyła do rozbudowy tego 
rodzaju systemów rakietowych. Nie jest 
również tajemnicą, że systemy te bezpo-
średnio zagrażają  Europie. 

261-814-537 
261-814-615 

csopbmr@akademia.mil.pl 

Centrum Szkolenia 
OPBMR w SZ RP 
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Tab. 1. Zestawienie rakietowych systemów TBJ Federacji Rosyjskiej [3] 

Wojska Lądowe 

Nazwa NATO/RUS Liczba wyrzutni/głowic Zasięg (km) Moc  głowicy 
(kt) 

    

SS-26 Stone SSM / 9K720, Iskander-M 144/70 500* 100 

SS-21 Scrab / 9K79 Toczka-U  

Brak danych -  oficjal-
nie wycofana,  

jednak w kwietniu 
2022 r. Rosja użyła ich 

na Ukrainie [8] 

120 10** 
100*** 

M1975 / 2S7M Małka (dawny 2S7 PION)  

Brak danych -  oficjal-
nie wycofana, jednak 
pojawiła się w 2018 
roku na Rosyjskich 

manewrach „Wostok” 

50 5 

2S19M2 Msta-SM 
Brak oficjalnych 

danych 29 2,5 

Siły Powietrzne 

Tu-22M3(M3M)/Su-24M/Su34/MiG-31K 300/500 2,5 tys.  — 

Ch-47M2 Kindżał 1/4 2-3 tys.  — 

3M-54 Kalibr / SS-N-27 
Brak oficjalnych 

danych 500 50 

Siły Defensywne 
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   — 

* - fakt, iż na bazie 9K720 w krótkim czasie zbudowano pocisk 9M729 (Nato: SSC-8) o zasięgu około 2500 
km (uwaga: zmniejszając masę pocisku i jego długość o około 0,5 m) poddaje w wątpliwość deklarowany przez 
Rosjan zasięg Iskandera na jedynie 500 km.  
**-  głowica 9N123B. 
***- głowica 9N123B1. 

Marynarka Wojenna 

3M22 Zircon / SS-N-33  
Brak oficjalnych 

danych 500 50 

SS-N15/SS-N16/SS-N21 -/935 500 2,5—50 


