
 
 

 

REGULAMIN ZWIEDZANIA ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO PZL SĘDZISZÓW 
 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Zwiedzanie Zakładu jest organizowane przez Dział Marketingu PZL Sędziszów. 

2. Warunkiem zwiedzania zakładu jest przesłanie zgłoszenia do Działu Marketingu PZL Sędziszów z 

proponowanym terminem oraz listą osób mających uczestniczyć w zwiedzaniu.  
3. Przesłanie zgłoszenia o którym mowa w § 1 punkcie 2 jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu 

zwiedzania zakładu produkcyjnego PZL Sędziszów S.A. zlokalizowanego przy ulicy Fabrycznej 4 w 
Sędziszowie Małopolskim.  

  
§ 2 

WARUNKI I ZASADY WEJSCIA NA TEREN ZAKŁADU PRODUCYJNEGO 
 

1. Pojedyncza grupa nie może być większa niż 30 osób.  

2. Przed wejściem niezbędne jest wskazanie osoby odpowiedzialnej ze strony zwiedzających do       
bezpośredniej komunikacji z przewodnikiem. 

3. Grupy szkolne mogą zwiedzać zakład produkcyjny tylko i wyłącznie pod opieką wykwalifikowanej 
kadry pedagogicznej.  

4. Zwiedzanie zakładu może się odbywać tylko po wyznaczonej trasie w obecności osoby 
oprowadzającej wskazanej przez PZL Sędziszów. 

5. Wszystkie osoby zwiedzające zakład mają w obowiązku noszenia podczas zwiedzania odblaskowej 
kamizelki udostępnionej przez PZL Sędziszów. 

6. Osoba oprowadzająca grupę ma prawo do odmówienia wejścia do zakładu osobom, w stosunku, do 

których istnieje podejrzenie, że są pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających. 
7. Osoba oprowadzająca ma prawo do przerwania zwiedzania Zakładu w przypadkach rażącego łamania 

zasad bezpieczeństwa lub nieprzestrzegania zasad regulaminu 
8. W halach produkcyjnych obowiązuje zakaz dotykania części metalowych lub innych chyba, że 

oprowadzający zdecyduje inaczej. 
9. Na terenie Zakładu PZL Sędziszów obowiązuje kategoryczny zakaz rejestrowania obrazu i dźwięku, 

w szczególności zakaz używania: 

• aparatów fotograficznych, 

• dyktafonów, 

• telefonów komórkowych z wbudowanym aparatem fotograficznym, 

• kamer video. 
10. Fotografie na terenie zakładu ma prawo robić tylko i wyłącznie oprowadzający przewodnik lub inna 

osoba wyznaczona spośród pracowników PZL Sędziszów. Na prośbę zwiedzających zdjęcia zostaną 
przekazane na wskazany adres skrzynki pocztowej. 

11. Podczas zwiedzania zakładu PZL Sędziszów obowiązuje zakaz palenia papierosów. 
12. Na terenie zakładu PZL Sędziszów istnieje wzmożony ruch samochodów ciężarowych, wózków 

widłowych oraz innych pojazdów uczestniczących w procesie produkcji. Każdy taki pojazd jest 

uprzywilejowany, uczestnicy wycieczki są zobowiązani do ustąpienia pierwszeństwa, oraz do 
niezakłócania procesu produkcji. 

13. PZL nie ponosi odpowiedzialności za: 

• pozostawione przez zwiedzających przedmioty na terenie zakładu. 

• szkody poniesione przez zwiedzających na skutek nie przestrzegania niniejszego regulaminu i 
powszechnych zasad bezpieczeństwa. 

 
§ 3 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

      1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zwiedzania bez podania przyczyn. 

 


