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 Pratt & Whitney Rzeszów S.A. – Dawniej „Wytwórnia Sprzętu 

Komunikacyjnego PZL-Rzeszów”, zajmująca się głównie produkcją 

silników lotniczych oraz ich części. Firma została założona w 1937 

roku w Rzeszowie dzięki COP – Centralnego Okręgu 

Przemysłowego. 



Zakład w czasie wojny

 1 września wytwórnia została zaatakowana przez pierwszy 

niemiecki samolot, który ostrzelał jej teren.

 3 września na okolicę zakładu zostały zrzucone pierwsze bomby.

 7 września zarządzono ewakuację personelu

 9 września fabryka została zajęta przez Niemców i podzielona na 

dwa zakłady, pierwszy włączono do firmy „Ernest Henschel” a 

drugi do „Daimler Benz”                                                                                                      

Podczas niemieckiej okupacji naprawiano tam samoloty z frontu 

wschodniego. Na terenie przedsiębiorstwa czynnie działał ruch 

oporu, który skutecznie przeszkadzał agresorowi



Historia po czasach 

wojny
 1944 r. Korporację przejmuję zarząd wojskowy, którym 

przewodzi podpułkownik Sergiej Worożbijew. Produkowane były 

tam części do pojazdów na potrzeby armii ZSRR

 1945 r. Spółka trafia w ręce polskiej administracji, i przez 

następne cztery lata jest nazywana  „Państwowe Zakłady 

Lotnicze, Wytwórnia Silników nr 2”

 lata od 1950 do 1952. Zaczęcie produkowowania silników 

turbinowych na rosyjskiej licencji

 1951 r. WSK zostało usamodzielnione i przyjęło nazwę 

„Wytwórnia Sprzętu komunikacyjnego w Rzeszowie”



 ~1960 r. WSK Rzeszów przedsiębiorstwem jednozakładowym. 

Posiada 94 budynki o powierzchni 900 000m2 oraz siedem 

magazynów. 

 1961 r. Pracownicy zakładu otrzymują z Rzeszowskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej ponad 600 mieszkań.

 1961 r. Produkcja silników Asz-62R.

 1966 r. Zmiana znaku firmowego.

 1970 r. Zmiana nazwy zakładu na WSK „DELTA – Rzeszów”

 1975 r. Zmiana nazwy zakładu na WSK „PZL – Rzeszów”

 1975 r. Produkcja silnika PZL-3S



 21 grudnia 1976 r. – Data podpisania przez firmę umowy z „Pratt 

& Whitny Canada” o dostawy wszelkiego rodzaju części oraz 

zespołów do silników turbinowych.

 20 września 1981 r. –Dzień w który Ksiądz biskup Ignacy 

Tokarczuk poświęcił sztandar NSZZ „Solidarność” WSK Rzeszów.

 1988 r. – Rozpoczęcie współpracy z Engine Systems

 1990 r. – Podpisanie umowy licencyjno-kooperacyjnej z ABB.

 1992 r. - Restrukturyzacja zakładu.

 1996 r. – Otrzymanie jako pierwsza polska firma lotnicza 

certyfikatu JAR 145.



 31 stycznia 2001 r. - Ogłoszenie rokowań w sprawie zakupu 

akcji.

 2001 r. - Laureat konkursu „Lider Polskiej ekologii”

 11 marca 2002 r. - Przekazanie UTH 85% akcji WSK. 

 2006 r. - Otrzymanie od Departamentu Obrony USA certyfikatu 

dostawcy wyrobów dla armii Stanów.

 2007 r. - Laureat rankingu „Forbsa” Kategoria firma roku 2006

 2008 r. - Nagroda „Zieloni Bohaterowie” projekt środowiskowy

 2008 r. - Nagroda „Forbsa” Kategoria firma roku 2007

 2011 r. - Prezydent Bronisław Komorowski odwiedza WSK 

Rzeszów

 …Ciąg dalszy nastąpi..



A to ciekawe!

 07.10.2018 roku odbyła się 4 edycja „Bieg o Puchar Pratt & Whitney”

 Dystans liczył 5 kilometrów, a najlepszy wynik uzyskał Mateusz Demczyszak z 

czasem 14 minut i 29 sekund.



Patryk 

Sobczyński

 Informację zaczerpnięte z 

http://www.pwrze.com/

