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POPRADY WE WSZYSTKICH DYWIZJACH
Szef MON Mariusz Błaszczak przekazał 15 Gołdapskiemu Pułkowi Przeciwlotniczemu
zestawy przeciwlotnicze Poprad. Wojsko Polskie otrzymało więc dziewięć kolejnych
samobieżnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych.
Jak podkreśla Ministerstwo Obrony Narodowej, ten sprzęt, wraz z dostarczonymi w ubiegłym roku 14
zestawami, zwiększa zdolności Wojsk Obrony Przeciwlotniczej. Dostawy realizowane w latach
2018-2021 stanowią element budowy wielowarstwowego systemu obrony powietrznej przy
współpracy z polskim przemysłem obronnym. Umowa obejmuje dostawę 77 zestawów do roku
2021. Całkowity koszt zawartej umowy (z grudnia 2015 roku), która obok dostaw sprzętu wojskowego,
obejmuje również pakiet szkoleniowy w zakresie eksploatacji, napraw i remontów dostarczonych
wyrobów, wynosi ponad 1 mld zł.

Ten sprzęt, który przed chwilą przekazałem jest produkowany w
Polsce. To jest produkt Polskiej Grupy Zbrojeniowej, a więc konsorcjum
ﬁrm, które zanotowały dodatni wynik ﬁnansowy za rok ubiegły. To jest też
niezwykle ważne, żeby Wojsko Polskie korzystało, w tych dziedzinach w
jakich to jest możliwe, z produktów polskiego przemysłu zbrojeniowego.
Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej

Pierwsze zestawy traﬁły do pododdziałów OPL Wojsk Lądowych oraz szkolnictwa w połowie 2018 roku.
Wtedy też gen. bryg. Stefan Mordacz, Szef Zarządu Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej
Inspektoratu Rodzajów Wojsk DG RSZ mówił w rozmowie z Defence24.pl, że jednostki wyposażone w
Poprady osiągnęły już wstępną gotowość bojową, ale do uzyskania pełnej zdolności niezbędne było
dalsze szkolenie i zgranie z innymi elementami systemu walki.
Czytaj też: Poprady idą do wojska
Jeszcze w czerwcu 2018 roku minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak stwierdził, że do Sił
Zbrojnych RP do końca 2019 roku traﬁ 36 zestawów Poprad. Do tej pory Poprady traﬁły już do 8 Pułku
w Koszalinie (podległego 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej) oraz do 4 Pułku w Zielonej Górze
(podległego 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej). Po przekazaniu sprzętu 15 Gołdapskiemu
Pułkowi Przeciwlotniczemu, wchodzącego w skład 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, znajdą się
one de facto na wyposażeniu wszystkich trzech dywizji Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych RP.

Jeszcze raz chciałbym podkreślić, że żołnierze z 15. Pułku należą do
najlepszych w Polsce. To żołnierze bardzo doświadczeni. To żołnierze,
którzy dają gwarancję tego, że Polska jest bezpieczna.
Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej

SPZR POPRAD to zestaw obrony przeciwlotniczej bardzo krótkiego zasięgu (VSHORAD), przeznaczony
do działania w najniższej warstwie systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej. Służy do
wykrywania, rozpoznania i niszczenia celów powietrznych na bliskich odległościach i małych
wysokościach. Uzbrojenie zestawu stanowią 4 przeciwlotnicze rakiety bardzo krótkiego zasięgu Grom
(lub jej zmodernizowane wersje Piorun). Rakiety umieszczone zostały na kolumnie znajdującej się w
przedziale transportowym pojazdu Żubr, podnoszonej na czas wykonywania zadań bojowych.
Zestawy POPRAD wyposażone są m.in. w sensory optoelektroniczne, system automatycznego
śledzenia celów oparty o układ videotrackera, system IFF oraz zaawansowany system napędowy
głowicy śledząco-celowniczej, będący w całości efektem pracy konstruktorów polskiego przemysłu
obronnego, które pozwalają na szybki i precyzyjny przechwyt celu oraz przygotowanie do jego
zniszczenia. Producentem Poprada jest polska spółka PIT-RADWAR, należąca do PGZ.

