REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PARKINGU
PRZY PAŃSTWOWYM MUZEUM AUSCHWITZ – BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU (od
8.02.2021)
§ 1.
1. Parking przeznaczony jest dla osób Odwiedzających Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
(dalej „Muzeum”) i służy wyłącznie do parkowania pojazdów na wyznaczonych miejscach
parkingowych.
2. Z parkingu korzystają także pojazdy uprzywilejowane, pojazdy służbowe Muzeum oraz osób
upoważnionych.
3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpiecznego korzystania z infrastruktury parkingu oraz
uregulowanie praw i obowiązków osób na nim przebywających. Każda osoba przebywająca na
terenie parkingu ma obowiązek stosowania się do postanowień niniejszego regulaminu oraz
poleceń Zarządcy Parkingu.
§ 2.
Poprzez wjazd na teren parkingu, Użytkownik pojazdu zawiera z Muzeum umowę bezpłatnego
korzystania z miejsca parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, a tym
samym zobowiązuje się do przestrzegania warunków i zasad w nim zawartych. W przypadku braku
akceptacji warunków Regulaminu, Użytkownik pojazdu nie ma prawa z parkingu korzystać.
§ 3.
1. Zarządcą Parkingu jest Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu ul. Więźniów
Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim.
2. Parking jest niestrzeżony, monitorowany, bezpłatny.
3. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się
na terenie parkingu pojazdów i ich wyposażenia, jak również za rzeczy pozostawione
w pojeździe, oraz inne przedmioty pozostawione na parkingu.
4. Reklamacje dotyczące świadczonych usług w zakresie powyższego Regulaminu, należy składać
w formie pisemnej na adres: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau ul. Więźniów
Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim, adres e-mail: muzeum@auschwitz.org.
5. Parking jest czynny 7 dni w tygodniu, za wyjątkiem dni, w których Muzeum jest zamknięte
z przyczyn zależnych lub niezależnych od Zarządcy Parkingu. Godziny otwarcia parkingu
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zmieniają się w poszczególnych miesiącach. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie
internetowej Muzeum: www.auschwitz.org
6. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do respektowania niniejszego Regulaminu i poleceń
wydawanych przez pracowników Zarządcy Parkingu jak i przez Straż Muzealną.
§ 4.
1. Na terenie parkingu obowiązują przepisy Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku z późniejszymi
zmianami - Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. z 2018 poz. 1990 ).
2. Dopuszczalna prędkość na terenie parkingu wynosi 10 km/h.
3. Użytkownicy pojazdów korzystający z parkingu zobowiązani są do:
1) przestrzegania znaków drogowych pionowych i poziomych, poleceń obsługi parkingu oraz
innych osób posiadających uprawnienia w tym zakresie,

w tym

pracowników Straży

Muzealnej,
2) ustawienia pojazdu w wyznaczonych miejscach nie zasłaniając linii wyznaczających miejsca do
parkowania lub w innych miejscach wskazanych przez Zarządcę Parkingu,
3) zachowania szczególnej ostrożności, zwłaszcza podczas parkowania i wykonywania manewrów.
4. Odpowiednie służby np. Policja w przypadkach określonych przepisami prawa są uprawnione do
zlecenia odholowania pojazdu m.in. w przypadkach pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest
to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu.
5. W razie odholowania pojazdu, Muzeum udzieli Użytkownikowi korzystającemu z parkingu
informacji o miejscu pozostawienia pojazdu, jeżeli informacja ta zostanie Muzeum przekazana
przed odpowiednie służby.
6. Koszty odholowania pojazdu ponosi we własnym zakresie Użytkownik pojazdu.
7. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody materialne i osobowe wyrządzone przez
siebie na terenie parkingu.
§ 5.
1. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do:
1) Skutecznego zabezpieczenia pojazdu przed samoczynnym przemieszczeniem się (przed
staczaniem). Ryzyko skutków w tym zakresie ponosi w pełni Użytkownik pojazdu, także
w stosunku do osób trzecich,
2) Skutecznego zabezpieczenia zaparkowanego pojazdu przed dostępem osób trzecich,
a w szczególności mieć szczelnie zamknięte szyby i wszystkie zamki tak, aby dostęp do wnętrza
był niemożliwy,
3) Nie przykrywania pojazdów pokrowcami,
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4) Informowania Zarządcy Parkingu o uszkodzeniach bądź kradzieży pojazdów, ich wyposażenia
lub zawartości przed opuszczeniem parkingu,
5) W przypadku wystąpienia szkody w mieniu do okazania dokumentu tożsamości oraz aktualnej
polisy ubezpieczeniowej,
6) W przypadku wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia do wykonywania poleceń
osób odpowiedzialnych za ewakuację,
7) Nie pozostawiania w pojeździe osób niepełnoletnich bez opieki,
8) Nie pozostawiania w pojeździe zwierząt,
9) Nie pozostawiania w pojeździe materiałów niebezpiecznych,
10) Nie pozostawiania na parkingu śmieci poza pojemnikami do tego przeznaczonymi,
11) Stan techniczny pojazdu nie powinien zagrażać otoczeniu. Ryzyko strat powstałych wskutek
niesprawności technicznej pojazdu na terenie parkingu ponosi Użytkownik pojazdu.
§ 6.
1. Zarządca Parkingu ma prawo:
a) wymagać od Użytkowników przestrzegania przepisów prawa oraz obowiązków wynikających
z niniejszego Regulaminu,
b) wydawać Użytkownikom instrukcje dotyczące sposobu parkowania,
c) odmówić wpuszczenia na teren parkingu niesprawnych pojazdów np. z wyciekami płynów,
pojazdów przewożących materiały niebezpieczne,
d) odmówić wpuszczenia na teren parkingu pojazdów, których wygląd lub treści umieszczone na
pojeździe:
- naruszają dobre imię ofiar KL Auschwitz,
- negują zbrodnie nazistowskie,
- znieważają Miejsce Pamięci,
- nawołują do nienawiści,
- mają charakter obraźliwy, prowokacyjny bądź polityczny,
- prezentują symbole i znaki propagujące nazizm bądź inne systemy totalitarne.
e) usunąć pojazd na koszt i ryzyko Właściciela pojazdu w przypadku, gdy w trakcie korzystania
z parkingu na pojeździe zostaną umieszczone treści wskazane w pkt 1 podpunkcie d).
f) uzależnić wpuszczenie na teren parkingu pojazdów z widocznymi uszkodzeniami
zewnętrznymi, od sporządzenia i podpisania przez Użytkownika protokołu dokumentującego
stan pojazdu,
g) w przypadku szkody egzekwować okazanie dokumentu tożsamości oraz aktualnej polisy
ubezpieczeniowej,
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2. W przypadku naruszenia przez Użytkownika pojazdu lub jakąkolwiek inną osobę przebywającą
na parkingu ogólnie przyjętych dobrych obyczajów oraz zasad współżycia społecznego,
Zarządca Parkingu ma prawo do podjęcia działań zmierzających do usunięcia stanu naruszenia,
tj. zawiadomienia odpowiednich służb porządkowych, w tym Policji w celu podjęcia interwencji
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. W przypadku parkowania w obszarze objętym zakazem parkowania lub na miejscach
dla niepełnosprawnych bez wymaganych zezwoleń pojazd zostanie przeparkowany na koszt
i ryzyko Użytkownika pojazdu.
4. Zarządca jest upoważniony do żądania natychmiastowego opuszczenia terenu parkingu przez
Użytkowników stwarzających zagrożenie na parkingu.
§ 7.
Przed zamknięciem parkingu Użytkownik pojazdu zobowiązany jest opuścić pojazdem teren
parkingu. Jeżeli samochód pozostanie bezpośrednio przed wyznaczoną godzina zamknięciem
parkingu, Zarządca Parkingu może zlecić odholowanie pojazdu i obciążyć kosztami holowania
Użytkownika pojazdu.
§ 8.
1. Na terenie parkingu i drogach wewnętrznych zabrania się:
a) palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami (w tym e-papierosów) i używania otwartego
ognia,
b) tankowania pojazdów, pozostawienia pojazdu z uruchomionym silnikiem,
c) parkowania pojazdów z nieszczelną instalacją paliwową,
d) spożywania alkoholu i środków odurzających,
e) naprawiania, mycia, odkurzania pojazdów,
f) wymiany cieczy chłodzącej, paliwa lub oleju w pojazdach;
g) odtwarzania głośnej muzyki,
h) używania instalacji lub urządzeń nagłaśniających,
i) używania dronów,
j) pozostawiania bez opieki bagażu lub innych przedmiotów poza miejscami do tego
wyznaczonymi,
k) zachowań lub publicznych wypowiedzi:
– naruszających dobre imię ofiar KL Auschwitz;
– negujących zbrodnie nazistowskie;
– znieważających Miejsce Pamięci;
4

– nawołujących do nienawiści.
l) manifestacji o charakterze obraźliwym, prowokacyjnym lub politycznym,
m) prezentowania symboli i znaków propagujących nazizm bądź inne systemy totalitarne,
n) biwakowania oraz grillowania,
o) zaśmiecania oraz zanieczyszczania powierzchni parkingu,
p) przebywania na trawnikach lub innych terenach przyległych,
q) załatwiania potrzeb fizjologicznych w miejscach do tego nie wyznaczonych,
r) organizowania

zbiorowej

konsumpcji

poza

pojazdami

za

wyjątkiem

przypadków

uzgodnionych z Muzeum,
s) zachowania lub działania sprzecznego z zasadami współżycia społecznego lub zakłócającego
korzystanie z parkingu innym Użytkownikom.
2.

Obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia działalności reklamowej i promocyjnej na terenie
parkingu i dróg wewnętrznych bez pisemnej zgody Muzeum, a także zakaz prowadzenia
działalności handlowej i usługowej bez zgody Muzeum oraz Wojewody Małopolskiego na
prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Pomnika Zagłady.

3.

Obowiązuje bezwzględny zakaz organizowania zgromadzeń, wieców, imprez, zawodów
sportowych na terenie parkingu i dróg wewnętrznych bez pisemnej zgody Muzeum.

4.

W przypadku naruszenia przepisów bezpieczeństwa Użytkownik parkingu zostanie z niego
wyproszony i z tego tytułu nie przysługują mu żadne roszczenia wobec Muzeum.

5.

Naruszenie zasad regulaminu może skutkować zawiadomieniem odpowiednich służb celem
podjęcia wymaganych prawem czynności.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego.

Podstawę Regulaminu stanowią:
-

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. z 2018 poz. 1990 ).

-

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.)

Regulamin obowiązuje od 08.02.2021 r.
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