Zarządzenie Nr 54
Dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau
z dnia 28.12.2015 r.
w sprawie: zasad organizowania zgromadzeń publicznych na terenie
Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau

Działając na podstawie:
- § 7 ust. 3 pkt 5 Statutu Państwowego Muzeum Auschwitz- Birkenau w Oświęcimiu z dnia
19 lutego 2013 (Dziennik Urzędowy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 21 lutego
2013, poz. 8),
- art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012, poz. 406, z późn. zm.),
a także w związku z:
- art. 7 ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów
zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412, z późn. zm.) w brzmieniu nadanym art. 31 ustawy z dnia 24
lipca 2015. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. 2015. 1485 z dnia 29 września 2015r.)
zarządzam co następuje:

§1
Niniejszym wprowadzam „Zasady organizowania zgromadzeń publicznych na terenie
Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau”, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego
zarządzenia

§2
Za wykonanie niniejszego
organizacyjne:
- Obsługa Odwiedzających,
- Straż Muzealna,
- Biuro Prasowe,
- Administracja.

zarządzenia

odpowiedzialne

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

są

następujące

komórki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Dyrektora Muzeum
z dnia 28.12.2015 r. nr 54

ZASADY ORGANIZOWANIA ZGROMADZEŃ PUBLICZNYCH NA TERENIE
PAŃSTWOWEGO MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU
1. Zasady określone w pkt 2-9 jak niżej dotyczą organizowania zgromadzeń publicznych na
terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, zwanego dalej „Muzeum”.
2. Przez „teren Muzeum” należy rozumieć nieruchomości, do których tytuł prawny
przysługuje Muzeum, znajdujące się w obszarze Pomnika Zagłady i jego strefy ochronnej,
jak również poza nim.
3. Na terenie Muzeum obowiązuje całkowity zakaz odbywania zgromadzeń
spontanicznych.
4. Do zorganizowania zgromadzenia publicznego na terenie Muzeum wymagane jest
uzyskanie zgody dyrektora Muzeum, z zastrzeżeniem pkt 5.
5. Do zorganizowania zgromadzenia publicznego na terenie Muzeum znajdującym się w
obszarze Pomnika Zagłady i strefy ochronnej, niezależnie od zgody, o której mowa
w pkt 4, wymagane jest uzyskanie pozwolenia Wojewody Małopolskiego
(http://bip.malopolska.pl/muw/Article/get/id,34425.html). Do wniosku o wydanie
pozwolenia Wojewody Małopolskiego, organizator załącza pisemną zgodę dyrektora
Muzeum, o której mowa w pkt 4.
6. W celu uzyskania zgody dyrektora Muzeum, o której mowa w pkt 4, wymagane jest
złożenie pisemnego wniosku co najmniej na 45 dni przed planowanym terminem
zgromadzenia,
na
adres:
Państwowe
Muzeum
Auschwitz-Birkenau,
ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-600 Oświęcim; dopuszczalne jest równoczesne złożenie
wniosku w formie elektronicznej na adres: sekretariat.muzeum@auschwitz.org.
7. Wniosek o wydanie zgody, o którym mowa w ust. 6, musi zawierać następujące
informacje:
7.1. dane organizatora zgromadzenia wraz z danymi kontaktowymi;
7.2. dane przewodniczącego zgromadzenia (tj. przedstawiciela organizatora
odpowiedzialnego za przebieg zgromadzenia) wraz z danymi kontaktowymi;
7.3. oświadczenie organizatora o zapoznaniu się z „Regulaminem zwiedzania i
przebywania na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau”
(http://visit.auschwitz.org/regulamin-zwiedzania-panstwowego-muzeumauschwitz-birkenau.html), oraz zobowiązanie do jego stosowania;
7.4. datę zgromadzenia publicznego, godzinę rozpoczęcia i zakończenia;
7.5. oficjalny język bądź języki zgromadzenia;
7.6. planowaną liczbę uczestników;
7.7. dokładny scenariusz zgromadzenia;
7.8. proponowaną lokalizację, ewentualnie trasę przemarszu;
7.9. cel organizacji zgromadzenia;
7.10. zabezpieczenie medyczne i sanitarne;

7.11. określenie planowanych przez organizatora środków służących zapewnieniu
bezpiecznego przebiegu zgromadzenia;
7.12. oświadczenie o odpowiedzialności organizatora za wszelkie szkody powstałe w
wyniku zgromadzenia;
7.13. informację organizatora o planowanej obsłudze medialnej zgromadzenia;
7.14.
informacje określone
w formularzu dostępnym
pod
adresem:
http://bip.malopolska.pl/pobierz/1346605.html, stanowiącym integralną część
wniosku, o którym mowa w pkt 6;
7.15. inne niezbędne informacje dotyczące organizacji zgromadzenia publicznego.
8. Muzeum zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia zgody na organizację zgromadzenia
publicznego, w szczególności w przypadkach, gdy:
8.1. treści lub cel zgromadzenia publicznego godzą w dobre imię ofiar KL AuschwitzBirkenau, negują Zagładę i zbrodnie niemieckich nazistów, nawołują do rasizmu,
ksenofobii bądź nienawiści pod jakimkolwiek względem;
8.2. cel zgromadzenia jest sprzeczny z celami statutowymi Muzeum i jego misją;
8.3. zgromadzenie może istotnie kolidować z funkcjonowaniem Muzeum;
8.4. zgromadzenie może stworzyć zagrożenie dla obiektów zabytkowych lub osób
odwiedzających Muzeum bądź w innych przypadkach uzasadnionych względami
bezpieczeństwa;
8.5. wniosek nie zawiera wszystkich informacji określonych w pkt 7 lub został złożony
z uchybieniem terminu.
9. Dziedziniec bloku 11 stanowi strefę ciszy, w której zakazane jest organizowanie w ramach
zgromadzeń jakichkolwiek wystąpień publicznych, wydarzeń muzycznych itp.

