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REGULAMIN POSTĘPOWANIA Z RZECZAMI ZNALEZIONYMI 

NA TERENIE PAŃSTWOWEGO MUZEUM AUSCHWITZ-BIREKANU  

W OŚWIĘCIMIU (29.05.2021) 

 

1. Niniejszy regulamin stosuje się w przypadku rzeczy znalezionych na terenie Państwowego Muzeum 

Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu (zwanym dalej: Muzeum) lub pozostawionych przez 

odwiedzających Muzeum w przechowalni bagażu.  

2. Rzeczy znalezione na terenie Muzeum lub pozostawione w przechowalni bagażu będą 

przechowywane w biurze Działu Administracji (kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-

15.00: numer tel. 33 8448107, e-mail: administracja@auschwitz.org). 

3. Rzeczy znalezione na terenie Muzeum poza dniami i godzinami pracy biura Działu Administracji będą 

przechowywane przez Straż Muzealną do kolejnego dnia roboczego (kontakt: numer tel.  

33 8448086). W przypadku nie zgłoszenia się w tym czasie właściciela po ich odbiór, zostaną 

przekazane do biura Działu Administracji. 

4. Dokumenty urzędowe tj. dowód osobisty, paszport, itp. niezwłocznie będą przekazywane na Komendę 

Powiatową Policji w Oświęcimiu przy ul. St. Wyspiańskiego 2, 32- 600 Oświęcim. 

5. Wszystkie rzeczy znalezione na terenie Muzeum z zastrzeżeniem rzeczy, o których mowa w pkt. 4, 

będą przechowywane w Dziale Administracji przez okres co najmniej 3 dni.  

6. Jeżeli w terminie 3 dni od daty przyjęcia rzeczy do Działu Administracji nie zgłosi się osoba uprawiona 

do ich odbioru, a wartość tych rzeczy przekracza 100 zł, zostaną one przekazane do Starostwa 

Powiatowego w Oświęcimiu ul. St. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim, tel. 33 844 96 63, e-mail: 

starostwo@powiat.oswiecim.pl, co zostanie potwierdzone sporządzonym przez niego protokołem 

przyjęcia. 

7. Jeżeli w terminie 3 dni od daty przyjęcia rzeczy do Działu Administracji nie zgłosi się osoba uprawiona 

do ich odbioru, a wartość tych rzeczy nie przekracza 100 zł bądź jest trudna do oszacowania, będą 

nadal przechowywane w Dziale Administracji, z zastrzeżeniem pkt. 8 i 9. 

8. Jeżeli znany jest właściciel pozostawionych rzeczy, o których mowa w pkt.7, Muzeum zawiadomi 

właściciela o możliwości ich odbioru. W przypadku, gdy właściciel rzeczy lub osoba do nich 

uprawniona, nie zgłosi się po ich odbiór w ciągu roku od dnia zawiadomienia, rzeczy zostaną 

komisyjnie zlikwidowane, co zostanie potwierdzone stosownym protokołem.  

9. W przypadku gdy właściciel rzeczy, o których mowa w pkt. 7, jest nieznany lub nieznane jest jego 

miejsce pobytu bądź inny możliwy kontakt z tą osobą, rzeczy te będą przechowywane przez okres 

dwóch lat od daty ich znalezienia na terenie Muzeum. Jeżeli w ciągu 2 lat właściciel znalezionych 

rzeczy nie zgłosi się po ich odbiór zostaną one komisyjnie zlikwidowane, co zostanie potwierdzone 

stosownym protokołem. 

10.  Pozostawione na terenie Muzeum rzeczy, o których mowa w pkt. 7, właściciel może odebrać osobiście 

lub wyznaczyć osobę upoważnioną do ich odbioru, po wcześniejszym umówieniu z Działem 

Administracji terminu odbioru. Istnieje również możliwość wysyłki rzeczy pozostawionych na terenie 

Muzeum pod wskazany adres przez właściciela rzeczy. Rzeczy zostaną wysłane po uiszczeniu opłaty 

wynikającej z ustalonych przez Muzeum kosztów przesyłki. Koszt przesyłki będzie ustalony 

indywidualnie w zależności od gabarytów rzeczy, wagi, wartości oraz miejsca wysyłki. 

11.  Przed wydaniem lub wysyłką rzeczy w sytuacji, o której mowa w pkt 10, Dział Administracji                         

ustali tożsamość odbiorcy rzeczy na podstawie przedstawionego przez niego dokumentu, na co osoba, 

której identyfikacja dotyczy, wyrazi zgodę. Odbiorca zobowiązany jest do udowodnienia 

przynależności rzeczy poprzez np.: określenie jaka rzecz, gdzie i kiedy została zgubiona, podanie cech 

charakterystycznych bądź znaków szczególnych rzeczy lub przedstawienie dowodów stwierdzających 

prawo do posiadania zagubionej rzeczy np. dowód zakupu, własne oznaczenia itp.  
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12.  Przekazanie rzeczy jej właścicielowi bądź osobie wyznaczonej przez właściciela lub odesłanie na 

wskazany adres zostanie potwierdzone protokołem. 

13.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, będą mieć zastosowanie przepisy                      

Ustawy z dnia 20.02.2015 r. o rzeczach znalezionych oraz przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia                      

1964 r. Kodeks Cywilny. 

14.  Odnośnik do klauzuli RODO znajduje się na stronie Internetowej Muzeum: www.auschwitz.org/rodo 


