


W 1936r. w Mielcu 
zorganizowano wytwórnie 
samolotów w ramach COP ( 
Centralny Okręg Przemysłowy 
). Fabryka otrzymała nazwę –
Państwowe Zakłady Lotnicze –
Wytwórnia Płatowców nr 2. 
Budowę fabryki rozpoczęto w 
dniu 1.09.1938r.



Już w 1938r. przystąpiono do 
organizowania produkcji 
samolotów. W Mielcu 
postanowiono umieścić 
produkcję bombowców PZL-37 
Łoś.

Ukończono 
budowę 6 sztuk 
bombowców z 
podzespołów 
dostarczonych z 
fabryki w 
Warszawie.



Drugim miał być lekki bombowiec-
rozpoznawczy PZL-46 Sum. Samolot 
opracował utalentowany Polski 
konstruktor inżynier Stanisław Prauss, a 
pierwszy lot wykonał pilot doświadczalny 
Jerzy Widawski w sierpniu 1938r.



W dniu 1.09.1939r. zaraza niemiecka napadła na 
Rzeczypospolitą rozpoczynając II wojnę światową. 
Niemcy zajęli Mielec 13 września 1939 roku. Zakłady 
zostały włączone do przedsiębiorstwa Heinkel. 
Prowadzono w nich produkcję podzespołów 
bombowców i myśliwców. Fabryka pracowała dla 
Niemców aż do 1944 roku. Potem fabryka została 
zajęta przez sowietów na potrzeby produkcji 
wojennej. Sowieci zwróciła zakład narodowi 
Polskiemu dopiero w 1946r.



Po wojnie zakłady początkowo zajmowały się 
remontami samolotów i produkcją pozalotniczą 
(aluminiowe sprzęty AGD, wagi, drewniane i metalowe 
karoserie autobusowe). 
W 1948 wyprodukowano 10 samolotów Szpak-4T, 
będących pierwszymi samolotami produkowanym 
seryjnie w Polsce po wojnie



Następnie pracowano nad samolotem o nazwie 
CSS. Po paru latach projektowania i udoskonalania 
powstał samolot do celów szkoleniowych – CSS-13. 
W latach 1949-1950 fabryka PZL Mielec zbudowała 
180 samolotów CSS-13.

Od 1950 roku 
rozpatrywano produkcje 
odrzutowców Jak, 
jednak do większej 
produkcji nie doszło. W 
lutym 1951 roku 
odrzucono produkcje 
samolotu.



Po tym PZL Mielec produkował samoloty Lim-1; Lim-
2; Lim-5, stworzone na bazie radzieckich samolotów 
MiG-15 i MiG-17. W sumie samolotów serii Lim (do 
Lim-5) wyprodukowano 1224 samolotów, z czego Lim-
5, 477 sztuk. Produkcje zakończono 30.06.1960 r.

Dodatkowo Polacy 
pracowali nad stworzeniem 
własnego samolotu 
szturmowego. Stworzony 
został samolot Lim-6 na 
podstawie Lim-5. Do 1963r. 
Wyprodukowano ok. 170 
sztuk. 



Warto wspomnieć, że w latach 1957-1960, zakład 
wyprodukował 1728 sztuk samochodu Mikrus MR-
300

Od 1960r. Zaczęto produkować 
samolot An-2. Do 2002 roku 
wyprodukowano 11915 
egzemplarzy (z czego 10605 
trafiło do ZSRR)



Następnie tworzono prototypy samolotów takich 
jak, PZL M-2 czy PZL M-4 Tarpan. Jednak do masowej 
produkcji nie doszło.

Malejąca produkcja samolotów doprowadziła 
ostatecznie zakład do bankructwa.

Zadłużone PZL Mielec zostało kupione w 2007r. 
Przez jankeską firmę Sikorsky Aircraft Corporation.



Nowy właściciel odremontował wszystkie hale 
produkcyjne i tereny zakładu.  

Początkowo zakład produkował kabiny Black Hawk, a 
potem również śmigłowce s-70i 

W PZL Mielec produkowano również w mniejszych 
ilościach samoloty M-18, M-28 i M-26 Iskra



W 2015 roku Sikorsky i PZL Mielec zostały przejęte 
przez Lockheed Martin

Obecnie PZL Mielec produkuje:
♦Śmigłowiec Sikorsky S-70i BLACK HAWK
♦Samolot M-28
♦Samolot M-28B BRYZA
♦Samolot rolniczy M18 DROMADER 
♦Kabiny UH-60M BLACK HAWK  



Po wybudowaniu, zakład zatrudniał 700
osób. Po wojnie w 1946r. pracowało tam 800
osób, w 1949 roku już 1160. W 1998r. 
Zatrudnione było 1200 osób, a na przełomie 
2005 i 2006 roku było 1400 pracowników. 
Obecnie pracuje tam 1700 osób.

Od września 2005 roku do chwili obecnej  
prezesem Zarządu jest Janusz Zakręcki.



Pracę wykonał:
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