REGULAMIN WYPO YCZE EKSPONATÓW
ZE ZBIORÓW PA STWOWEGO MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU
W O WI CIMIU
1. Muzeum mo e dokonywa wypo ycze w szczególno ci na rzecz:
a) innych muzeów
b) w innych uzasadnionych przypadkach, z uwzgl dnieniem wymaga
wynikaj cych z przepisów powszechnie obowi zuj cych
PMA-B zastrzega sobie prawo do wgl du w odpis z wła ciwego rejestru
okre laj cego status prawny wraz ze statutem wypo yczaj cej organizacji oraz
zapoznania si z jej składem fundatorskim.
2. Wypo yczaj cy zwraca si z pisemnym wnioskiem do Pa stwowego Muzeum
Auschwitz – Birkenau w O wi cimiu okre laj c termin, temat wystawy, miejsce lub
miejsca eksponowania wypo yczonych eksponatów, oraz na wniosek Pa stwowego
Muzeum Auschwitz-Birkenau w O wi cimiu udost pnia do wgl du scenariusz
wystawy lub jej fragment obejmuj cy kontekst wypo yczenia.
3. Warunkiem rozpocz cia procedury wypo yczenia jest zło enie pisemnego
o wiadczenia przez stron wypo yczaj c , i zapoznała si z niniejszym regulaminem
i akceptuje jego warunki.
4. Wniosek z pro b o wypo yczenie eksponatów powinien by skierowany do Muzeum
na minimum 8 miesi cy przed planowanym wypo yczeniem. Wymagany czas jest
niezb dny do dokonania przegl du konserwatorskiego eksponatów, ich ewentualnej
konserwacji, wyceny oraz sporz dzenia umowy/protokołu wypo yczenia.
5. Eksponaty posiadaj ce znamiona indywidualne oraz muzealia jednostkowe
o unikatowej warto ci historycznej nie b d wypo yczane.
6. Ze wzgl dów oczywistych, pozostałe po obozie, a b d ce w gestii Pa stwowego
Muzeum Auschwitz-Birkenau w O wi cimiu pozostało ci antropologiczne nie
podlegaj wypo yczaniu.
7. Eksponaty artystyczne o unikatowej warto ci artystycznej , historycznej oraz
dokumentalnej, a tak e prezentowane w wystawach stałych Pa stwowego Muzeum
Auschwitz-Birkenau nie b d wypo yczane.
8. Wypo yczenia eksponatów historycznych oraz eksponatów artystycznych
wykonanych w obozie koncentracyjnym, poza granic RP odbywaj si tylko po
obj ciu ich stosownymi przepisami chroni cymi je przed konfiskat na terenie krajów
wypo yczaj cych.
9. Wszelkie pozostałe kwestie szczegółowe zwi zane z wypo yczaniem nie obj te
niniejszym regulaminem wypo ycze reguluje umowa wypo yczenia sporz dzana
przez Pa stwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w O wi cimiu zawierana
ka dorazowo przy wypo yczaniu eksponatów.
10. Wypo yczenia kopii i reprodukcji eksponatów dokonywane s na podstawie odr bnej
umowy.

