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Gospodarka i przedsiębiorczość

WCZORAJ
Nieoficjalne przesłanki powstania PO-

LNEJ przenoszą nas do 1899 roku. Powstaje 
wówczas  „Fabryka maszyn i Odlewnia Że-
laza „POLNA”. Fabryka zajmuje się głównie 
produkcją maszyn rolniczych. Stąd można 
wnioskować przyjętą nazwę POLNA. Uzu-
pełnieniem produkcji są maszyny do szycia, 
głośniki do aparatów radiowych i rowery. 
Potwierdzona data powstania fabryki Ma-
szyn i Odlewni POLNA to 1927 rok. 

W 1930 roku po zakupieniu w Austrii 
licencji na maszyny do szycia typu Rast-
-Gasser fabryka rozpoczyna ich produkcję. 
W roku 1938 załoga Polnej liczyła ponad 
1000 osób. 

15 września 1939 r. niemiecki pocisk 
zapalający powoduje pożar w zabudo-
waniach fabrycznych. Jeden z budynków 
spalił się całkowicie.

W marcu 1944 roku z powodu wycofy-
wania się wojsk niemieckich z Przemyśla, 
z Polnej zostaje wywieziona spora część 
urządzeń.  Zniszczona po II wojnie światowej 
Polna pod nadzorem władz miejskich a przy 
pomocy oddziałów saperskich radzieckiego 
garnizonu zostaje rozminowana. 

W sierpniu 1944 roku do pracy przystę-
puje 15-tu robotników. W roku 1945 stan 
załogi wzrasta do 52 osób. 

Lata 1945 - 1949 to lata odbudowy 
Polnej, następuje odbudowa zniszczonej 
przez hitlerowców hali produkcyjnej, 
powstaje plan odbudowy Polnej. Fabryka 
przez okres 18 lat pokrywa zapotrzebowa-
nie rynku na maszyny do szycia. 

W roku 1963 przedsiębiorstwo zostaje 
wytypowane na producenta elemen-
tów automatyki, układów centralnego 
smarowania oraz aparatury pomiarowo 
– kontrolnej. Fabryka zmienia nazwę na 
Zakłady Wytwórcze Elementów Automa-
tyki Przemysłowej.

Równocześnie następuje uruchomienie 
nowych wyrobów w tym siłowników pneu-
matyczno-membranowych i siłowników 
hydrauliczno – liniowych. Pojawia się 
pierwszy zarejestrowany znak towarowy. 

Rokiem przełomowym staje się rok 1967, 
kiedy to przedsiębiorstwo zakupiło u firmy 
Masoneilan licencję na produkcję zaworów 
regulacyjnych. Z nowymi wyrobami Polna 
opanowuje zarówno rynek krajowy jak  
i zagraniczny. 

Rok 1972 przynosi zmianę dotychcza-
sowej nazwy przedsiębiorstwa na Zakłady 
Automatyki Mera Polna. Zmieniono rów-
nież wygląd znaku towarowego.

Kolejne lata to produkcja i doskonalenie 
ówczesnego asortymentu produkcyjnego. 

W roku 1998 ciągły rozwój firmy zdecy-
dował o wejściu spółki na Giełdę Papierów 
Wartościowych. 

DZISIAJ
POLNA jest nowocześnie zarządzaną  

i nastawioną na potrzeby klientów spółką.
Jako liczący się producent zaworów re-

gulacyjnych i siłowników pneumatycznych  
w kraju i na świecie współpracuje z najwięk-
szymi firmami przy realizacji dostaw, są to 
np.: Alstom POWER, Polimex-Mostostal, 
Lotos, Elektrownia Bełchatów, Nestle Polska,  
Muszynianka, Michelin Polska, Polpharma  
i wiele innych znanych w kraju firm. Sprze-
daż eksportowa realizowana jest stale m.in. 
do:  Francji, Włoch, Niemczech, Meksyku  
a także do Indii. 

Dzięki restrukturyzacji  i poczynionym 
inwestycjom w latach 2007-2011, zostały 
zoptymalizowane procesy produkcyjne 
i wprowadzono systemy informatyczne 
zwiększające efektywność i produktyw-
ność na wydziałach produkcyjnych oraz 
ułatwiające kontakt z klientami. 

Polna stawia na rozwój i stale poszukuje 
zarówno wykwalifikowanych specjalistów 
jak i młodych pracowników, chcących 
związać swoją karierę zawodową ze 
Spółką. 

JUTRO
POLNA będzie kontynuować procesy 

doskonalenia i rozwoju konstrukcji wy-
robów. W kolejnych latach spółka będzie 
dążyć do wzrostu sprzedaży na rynku 
krajowym oraz w eksporcie .

z Historia przez POLNĄ pisana…
POLNA to firma z bogatą historią, two-

rzoną przez upór ludzi w dążeniu do 
osiągania założonych celów i nieugiętą 
wobec przeszkód postawą. Zapraszamy 
do lektury Monografii wydanej w 1974 
r. z okazji 50-lecia istnienia Zakładu (do 
pobrania na stronie: www.polna.com.pl > 
O firmie > Historia). Ukazane w publikacji 

realia przed i powojennej Polski, wplecione 
w historię zakładu i miasta Przemyśla, to 
czasy, które część z nas pamięta jak przez 
mgłę a pozostali tylko z opowiadań.

 
Poniżej przytaczamy kilka streszczonych 

fragmentów z tej publikacji:

z Młodzież:
W okresie międzywojennym istniała  

w POLNEJ instytucja „terminatorów”. Byli to 
młodzi ludzie pracujący w formie pomocni-
ków u starszych pracowników i przez nich 
przyuczani do zawodu. 

Pod koniec 1961r. powstaje przy POLNEJ,  
„Przyzakładowa Zasadnicza Szkoła Zawo-
dowa”. W latach 1963-1971 szkołę opuściło 
łącznie 419 tokarzy, ślusarzy maszynowych 
i frezerów. 
z Działalność kulturalno-oświatowa:

Po 1946 roku następuje rozwój życia 
kulturalno-oświatowego i reaktywowanie 
tzw. „życia świetlicowego”, w ramach któ-
rego utworzono zespół taneczny, zespół 
sceniczny, chór i bibliotekę). 

W 1964 roku świetlica zostaje przemia-
nowana na Klub Fabryczny a w 1968 na 
Międzyzakładowy Klub „Metalowiec”.  Staje 
się on w Przemyślu jedną z placówek tętnią-
cych działalnością kulturalno-oświatową. 
 z Kultura fizyczna i sport:

Zainteresowanie w Polnej sportem ma 
swoje początki w 1936 roku i powstaniem 
zalążka klubu sportowego w postaci dru-
żyny piłkarskiej. Przyjęto nazwę klubu: 
Robotniczy Klub Sportowy „POLNA” [RWKS 
POLNA].  

Lata wojny zatrzymały rozwój klubu  
i dopiero w 1939 odrodził się on na nowo. 
Powstają pierwsze sekcje sportowe – pił-
karska i tenisa stołowego. 

W 1957 drużyna piłkarska RKS POLNA 
walczy o wejście do III ligi.

W roku 1968 klub liczy 358 zawodników 
zgrupowanych w 8-miu sekcjach spor-
towych (piłki nożnej, narciarska, tenisa 
stołowego, koszykówki, strzelecka, kolar-
ska i siatkówki), które kierowane są przez 
10-osobową kadrę trenersko-instruktorską. 

Od 1969 powstaje sekcja spadochro-
nowa.

W 1970 rozpoczęto remont stadionu 
RWKS POLNA. Do końca 1972 nakłady na 
budowę stadionu wyniosły 2,5 mln złotych.

W okresie funkcjonowania poszczególne 
sekcje i zawodnicy odnosili większe i mniej-
sze sukcesy w sporcie na arenie lokalnej  
i krajowej. 

Pracownicy POLNEJ od 1966 roku 
tworzyli także szereg przyzakładowych 
Klubów, Kół i Ognisk:
• Koło Polskiego Towarzystwa Turystyczno-

-Krajoznawczego [PTTK]
• Koło Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Ra-

dzieckiej 
•  Koło Polskiego Związku Filatelistycznego
•  Zakładowy Oddział Samoobrony
•  Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury 

Fizycznej

POLNA
 „Zawory z charakterem”


