
Pol skie Za kła dy Lot ni cze Sp. z o.o. są naj więk szym w Pol sce pro -
du cen tem sa mo lo tów. Bu do wę za kła du roz po czę to 1 wrze -
śnia 1938 ro ku w Cen tral nym Okrę gu Prze my sło wym. Wio -
sną 1939 ro ku roz po czę to mon taż sa mo lo tów PZL 37 Łoś. Za kła -
dy kil ka ra zy zmie nia ły na zwę, by w 1998 ro ku prze kształ cić się
w Pol skie Za kła dy Lot ni cze Sp. z o.o. Od 2007 ro ku ich głów nym
in we sto rem i wła ści cie lem jest Si kor sky Air craft Cor po ra tion, świa -
to wy li der w pro duk cji śmi głow ców. SAC za in we sto wał w roz wój
fir my po nad 135 mln do la rów i na bie żą co re ali zu je ko lej ne in we -
sty cje zwią za ne m.in. z mo der ni za cją za kła dów i wdra ża niem no -
wo cze snych pro ce sów za rzą dza nia. Ak tu al na li nia pro duk cyj na fir -
my obej mu je: śmi gło wiec wie lo za da nio wy S -70i Black Hawk, dwu -
sil ni ko wy sa mo lot tur bo śmi gło wy M28 kla sy STOL, od mia nę woj -
sko wą mo de lu M2 8, tj. M28B Bry za, seg men ty ka bi no we śmi głow -
ca UH-60M Black Hawk. Za kład jest zlo ka li zo wa ny w mie lec kiej
Spe cjal nej Stre fie Eko no micz nej i za trud nia po nad 2 200 osób.

Podniebny gigant

Najwyższe standardy w za-
kresie bezpieczeństwa i ogrom-
na troska o środowisko natural-
ne w PZL w Mielcu stanowią in-
tegralną część naszej działalno-
ści. To misja, którą z pasją reali-
zujemy na co dzień. 

Skuteczne zapobieganie za-
grożeniom oznacza inwestycje,
ciągłe usprawnianie procesów,
liczne działania na rzecz popra-
wy świadomości pracowników.
Wdrażamy zabezpieczenia za-
projektowane indywidualnie do
naszych potrzeb i wybieramy
najskuteczniejsze środki ochro-
ny indywidualnej. Ta praca nigdy
się nie kończy.

Przyznana nagroda jest dla
nas wielką motywacją. Najważ -
niejsze jest zadowolenie pracow-
ników oraz fakt, że utożsamiają
oni bezpieczne miejsce pracy
właśnie z naszym zakładem.
Zaangażowanie w bezpieczeń-
stwo i troska o ochronę środowi-
ska nie wynika tylko z poczucia
obowiązku czy z przepisów pra-
wa, to przede wszystkim wyraz
odpowiedzialności za pracowni-
ka i jego miejsce pracy. Wyniki
corocznych audytów potwier-
dzają światową klasę rozwiązań
w zakresie bhp i ochrony środo-
wiska gwarantujących rzetel-
ność, wiarygodność, najwyższą
jakość oraz najlepsze rozwiąza-
nia techniczne.

Janusz Zakręcki
Prezes Zarządu

Zakłady duże

POLSKIE ZAKŁADY LOTNICZE Sp. z o.o. w Mielcu

W zakładach wyeliminowano z procesów technolo-
gicznych farby zawierające ołów, zaś farby zawiera-
jące rakotwórczy chrom +6 zastąpiono środkami
bezchromowymi. Ponadto substancje z urządzeń
chłodniczych zubażające warstwę ozonową zastą-
piono bardziej ekologicznymi. Zlikwidowano maga-
zyn chemiczny – wszystkie materiały chemiczne po-
trzebne w procesie produkcji są dostarczane na bie-
żąco. Usprawniono systemy wentylacji i zastosowa-
no filtry węglowe na stanowiskach, na których wy-
stępuje rakotwórczy chrom i aceton. Wprowadzono
kabinę dźwiękochłonną ograniczającą liczbę osób
narażonych na hałas i oznakowano strefy jego wy-
stępowania. W firmie funkcjonuje system wizualiza-
cji poziomu hałasu. Pracownicy zostali wyposażeni
w innowacyjne ochrony słuchu. Zakupiono ponad

130 nowoczesnych maszyn i urządzeń, w tym cen-
tra obróbcze. Zmodernizowano około 500 maszyn,
które wyposażono w elementy bezpieczeństwa tj.:
systemy wizyjne, kurtyny optoelektroniczne, skane-
ry i pulpity sterowania oburęcznego. Maszyny szcze-
gólnie niebezpieczne, m.in.: prasy, nożyce gilotyno-
we, wyposażono w co najmniej dwa niezależnie
działające zabezpieczenia. Wyeliminowano 88%
pras mimośrodowych. Maszyny i urządzenia podle-
gają stałej ocenie stanu bezpieczeństwa, uwzględ-
niającej przepisy prawa polskiego, europejskiego i
korporacyjnego. W firmie funkcjonuje korporacyjny
System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną
Pracy oraz Ochroną Środowiska EHS, a także system
ACE, polegający na ciągłym doskonaleniu procesów
produkcyjnych i biznesowych.


