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MON ZADECYDOWAŁ O ZAKUPIE POCISKÓW
AARGM
Ministerstwo Obrony Narodowej zatwierdziło pozyskanie rakietowych pocisków
przeciwradiolokacyjnych AARGM (ang. Advanced Anti-Radiation Guided Missile) w ramach nowego
planu modernizacji technicznej na lata 2017-2026. Ze względu na objęcie tego typu uzbrojenia
programem FMS zwrócono się do amerykańskiej administracji z zapytaniem dotyczącym możliwości
pozyskania zarówno wersji podstawowej, jak również rakiet AARGM-ER o zwiększonym zasięgu.
Jak wynika z informacji uzyskanych przez Defence24 z Ministerstwa Obrony Narodowej, decyzja o
zakupie pocisków AGM-88E AARGM (Advanced Anti-Radiation Guided Missile) ﬁrmy Northrop
Grumman Innovation Systems (wcześniej Orbital ATK) zapadła w wyniku zakończenia trwającego od
maja 2016 roku analizy rynku, realizowanej przez Inspektorat Uzbrojenia. Jak można się dowiedzieć z
odpowiedzi, przekazanej nam przez Wydział Prasowy Centrum Operacyjnego MON - Faza analitycznokoncepcyjna dotycząca zakupu pocisków przeciwradiolokacyjnych AARGM dla Wojska Polskiego
została zakończona. Minister Obrony Narodowej zatwierdził wniosek w sprawie pozyskania pocisków
AARGM.
Do amerykańskiej agencji ds. współpracy obronnej (Defense Security Cooperation Agency - DSCA)
przekazano zapytanie dotyczące ceny i dostępności rakiet dla Polski. Co interesujące, dotyczy ono
zarówno standardowej wersji AARGM o zasięgu 110 km jak i nowszej wersji AARGM-ER o dwukrotnie
zwiększonym zasięgu i przeznaczonej do przenoszenia przez myśliwce piątej generacji w
wewnętrznych komorach uzbrojenia, która rozwijana jest na zamówienie US Navy i powinna wejść do
służby przed rokiem 2024. MON poinformowało jednocześnie: Na obecnym etapie przekazanie
informacji dotyczącej liczby pocisków nie jest możliwe.
W przypadku uzyskania pozytywnej decyzji amerykańskiej administracji (co jest niemal pewne), MON
planuje przeznaczyć na zakup pocisków AARGM środki pozyskane w ramach nowej edycji Planu
Modernizacji Technicznej obejmującego lata 2017-2026, który jest nadal procedowany w
ministerstwie.
Pociski AGM-88E AARGM opracowane zostały jako rozwinięcie rakiet HARM i wprowadzone na
uzbrojenie US Navy oraz włoskich sił powietrznych w 2012 roku. Od poprzednika AARGM różni się
przede wszystkim możliwością namierzenia celów nie emitujących sygnału radarowego, gdyż
wyposażony został w nawigację GPS/INS oraz radar milimetrowy uruchamiany w terminalnej fazie
lotu. Rakieta AGM-88E AARGM powstała jako wspólny projekt US Navy i Włoskich Sił Powietrznych.
Wśród maszyn używanych przez amerykańskie siły zbrojne jest zintegrowana z samolotami F/A-18C/D
Hornet, F/A-18E/F Super Hornet i E/A-18G Growler oraz kompatybilna z F-15 i F-16. Dodatkowo pociski
mogą przenosić włoskie Tornado ECR i australijskie Super Hornety oraz Growlery. W przyszłości pocisk
ma zostać zintegrowany także z F-35.
Od niedawna trwają prace nad nową wersją pocisku o dwukrotnie większym zasięgu i prędkości, który

będzie mógł być przenoszony w wewnętrznych komorach uzbrojenia F-35. Producentem pocisków
AARGM i AARGM-ER jest ﬁrma Northrop Grumman Innovation Systems (wcześniej Orbital ATK). Stała
ona się częścią koncernu Northrop Grumman po tym, gdy ten przejął Orbital ATK.
Czytaj też: Rakiety przeciwradiolokacyjne dla US Navy i Australii

