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Regulamin zwiedzania  

Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie  

i jego oddziałów w Bełżcu i Sobiborze 

 

§ 1  

Informacje ogólne 

1. Państwowe Muzeum na Majdanku i jego oddziały w Bełżcu i Sobiborze można zwiedzać 
indywidualnie i w grupach.  

2. Nie zaleca się zwiedzania terenów i obiektów byłych obozów na Majdanku, w Bełżcu i 
Sobiborze przez dzieci poniżej 14. roku życia.  

3. Wstęp do Muzeum i jego oddziałów w Bełżcu i Sobiborze jest bezpłatny. 

4. Ostatnie wejście na teren Muzeum i jego oddziałów w Bełżcu i Sobiborze możliwe jest na 
godzinę przed ich zamknięciem. 

5. Ostatnie wejście na ekspozycje stałe w Muzeum i jego oddziałach możliwe jest na pół godziny 
przed ich zamknięciem.  

6. Szczegółowe informacje o godzinach otwarcia Muzeum i jego oddziałów, a także o godzinach 
otwarcia ekspozycji stałych i wystaw czasowych można uzyskać w punktach informacji 
muzealnej oraz na stronie internetowej Muzeum. 

7. Muzeum i jego oddziały nie prowadzą szatni ani przechowalni bagażu. 

§ 2  

Przepisy porządkowe 

1. W Państwowym Muzeum na Majdanku i jego oddziałach należy zachowywać się z powagą, a 
zwiedzających obowiązuje ubiór stosowny do charakteru nekropolii i miejsca pamięci.  

2. Podczas zwiedzania należy stosować się do poleceń przewodników, opiekunów ekspozycji i 
pracowników Straży Muzealnej.  

3. Na terenie Muzeum i jego oddziałów obowiązują następujące zakazy: 
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• używania otwartego ognia i palenia tytoniu  

• zapalania świeczek i zniczy (za wyjątkiem wyznaczonych w tym celu miejsc)  

• dotykania eksponatów  

• hałaśliwego zachowywania się  

• spożywania produktów żywnościowych  

• używania telefonów komórkowych w obiektach zabytkowych i budynkach 

ekspozycyjnych  

• wprowadzania zwierząt (z wyłączeniem psa asystującego)  

• zwiedzania pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających 

• wykonywania lotów dronem bez zgody dyrektora Muzeum 

 

W Państwowym Muzeum na Majdanku i jego oddziałach w Bełżcu i Sobiborze obowiązują 

następujące zasady dotyczące tworzenia i utrwalania utworów fotograficznych i 

audiowizualnych (w tym filmowych): 

1. Tworzenie i utrwalanie utworów fotograficznych i audiowizualnych, których przedmiotem są 

tereny, obiekty oraz ekspozycje Państwowego Muzeum na Majdanku i jego oddziałów w Bełżcu 

i Sobiborze w zakresie własnego użytku osobistego jest bezpłatne i nie wymaga pozwolenia 

dyrektora Państwowego Muzeum na Majdanku. 

2. Utworzenie i utrwalenie utworu fotograficznego i audiowizualnego, którego przedmiotem są 

tereny, obiekty oraz ekspozycje PMM i jego oddziałów w Bełżcu i Sobiborze, nie jest 

równoznaczne z uzyskaniem licencji do publikacji takiego utworu albo innego jego 

wykorzystania w celach upubliczniania lub komercyjnych. 

3. Utwory fotograficzne i audiowizualne, których przedmiotem są tereny, obiekty oraz 

ekspozycje PMM i jego oddziałów w Bełżcu i Sobiborze, nie mogą być rozpowszechnianie lub 

publikowane, w tym m.in. w celach komercyjnych lub promocyjnych, bez zgody Państwowego 

Muzeum na Majdanku. 

4. Tworzenie i utrwalanie utworów fotograficznych i audiowizualnych, których przedmiotem są 

tereny, obiekty oraz ekspozycje PMM i jego oddziałów w Bełżcu i Sobiborze, w celach 
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upubliczniania lub komercyjnych jest odpłatne i wymaga uzyskania pozwolenia dyrektora 

Państwowego Muzeum na Majdanku. 

 

Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie, mając na uwadze pamięć o ofiarach niemieckich 

obozów na Majdanku, w Bełżcu i Sobiborze oraz realizując cele zawarte w Ustawie z dnia 2 lipca 

1947 r. o upamiętnieniu męczeństwa Narodu Polskiego i innych Narodów na Majdanku, a także 

realizując zadania określone w statucie Muzeum, w szczególności w zakresie gromadzenia, 

utrzymania, przechowywania i konserwacji zbiorów związanych z historią niemieckiego obozu 

koncentracyjnego na Majdanku i niemieckich obozów zagłady w Bełżcu i Sobiborze oraz zadania 

związane z utrzymaniem we właściwym stanie terenów byłych obozów wraz ze znajdującymi 

się na nich obiektami, jak również zadania dotyczące udostępniania zbiorów dla celów 

naukowych, dokumentacyjnych, wystawienniczych, edukacyjnych, oświadcza, że każde 

działanie godzące w dobre imię tych miejsc oraz naruszające pamięć tych, którzy zginęli w 

wymienionych obozach, niezgodne z celami wyżej opisanymi lub polegające na realizacji celu 

innego niż wyżej opisane nie korzysta z ochrony i stanowi naruszenie prawa. 

 

1. Do przeprowadzenia uroczystości upamiętniających ofiary niemieckiego nazistowskiego 

obozu koncentracyjnego i zagłady na Majdanku przez grupy zorganizowane wymagane jest 

uzyskanie zgody Dyrektora Państwowego Muzeum na Majdanku. 

2. Organizatorzy i uczestnicy ceremonii zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu 

zwiedzania Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie i jego oddziałów w Bełżcu i 

Sobiborze oraz respektowania poleceń Straży Muzealnej i innych pracowników Państwowego 

Muzeum na Majdanku. 
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3. Przeprowadzenie ceremonii upamiętniającej możliwe jest wyłącznie w wyznaczonym przez 

dyrektora Państwowego Muzeum na Majdanku miejscu i za okazaniem uzyskanego pozwolenia 

na jej zorganizowanie. 

4. Organizowane ceremonie nie mogą utrudniać zwiedzania Państwowego Muzeum na 

Majdanku innym turystom, blokować trasy zwiedzania i dostępu do poszczególnych obiektów i 

pomników. Organizatorzy ceremonii zobowiązani są do jej przeprowadzenia w sposób, który 

zapewni realizację powyższego wymogu. 

5. Organizator informuje Państwowe Muzeum na Majdanku o dacie, godzinie rozpoczęcia i 

zakończenia ceremonii oraz liczbie jej uczestników. Wymagane jest w tym względzie 

powiadomienie pisemne co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem ceremonii 

wysłane na adres Państwowego Muzeum na Majdanku lub drogą elektroniczną: 

centrum@majdanek.eu. 

6. Biorąc pod uwagę względy bezpieczeństwa oraz obowiązek zapewnienia zwiedzającym 

dostępu do wszystkich miejsc, obiektów historycznych oraz pomników przez cały czas, tj. w 

godzinach otwarcia Państwowego Muzeum na Majdanku w jednej zgłoszonej ceremonii może 

uczestniczyć do 160 osób. 

7. W Państwowym Muzeum na Majdanku obowiązuje całkowity zakaz organizowania 

niezgłoszonych ceremonii.  
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1. Wykonywanie lotów dronem na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku i jego 

oddziałów w Bełżcu i Sobiborze możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu zgody dyrektora 

Państwowego Muzeum na Majdanku. 

2. Zgoda na wykonywanie lotów dronem wydawana jest jedynie w wyjątkowych przypadkach, 

takich jak szczególnie ważne produkcje filmowe lub niektóre prace naukowe. 

3. Wykonywanie lotów dronem na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku i jego 

oddziałów w Bełżcu i Sobiborze możliwe jest jedynie w czasie wyznaczonym przez dyrektora i w 

obecności pracownika Muzeum. 

4. Za całość lotu odpowiedzialny jest operator drona. Ponosi on całkowitą odpowiedzialność 

prawną i finansową za wszelkie szkody powstałe w trakcie i wskutek wykonywania lotu. 

5. W związku z tym, że Państwowe Muzeum na Majdanku znajduje się w całości w strefie 

kontrolowanej Portu Lotniczego Lublin(CTR) operator drona musi przestrzegać zasad lotu 

obowiązujących w tej strefie. Ponadto, część terenu Muzeum znajduje się w strefie 6 km od 

Portu Lotniczego Lublin. W celu latania nad tą strefą należy uzyskać zgodę Polskiej Agencji 

Żeglugi Powietrznej (PAŻP) 

6. W związku z tym, że Muzeum Byłego Niemieckiego Obozu Zagłady w Sobiborze znajduje się 

w strefie nadgranicznej, operator drona musi powiadomić Straż Graniczną o zamiarze 

wykonywania lotu dronem (Placówka Straży Granicznej Zbereże: zbereze@strazgraniczna.pl ). 

7. W związku z tym, że Muzeum Miejsce Pamięci w Bełżcu znajduje się w strefie nadgranicznej, 

operator drona musi powiadomić Państwową Straż Graniczną o zamiarze wykonywania lotu 

(Placówka Straży Granicznej Hrebenne: hrebenne@strazgraniczna.pl ). 

8. Operator drona zobowiązany jest do wypełnienia wszelkich wymogów wynikających 

zobowiązujących przepisów państwowych, posiadać uznawane w Polsce świadectwo 

kwalifikacji adekwatne do zastosowanego modelu drona i charakteru lotu oraz przedłożyć w 

mailto:zbereze@strazgraniczna.pl
mailto:hrebenne@strazgraniczna.pl
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sekretariacie Państwowego Muzeum na Majdanku dokumenty potwierdzające nadanie 

uprawnień, a także polisę OC na loty dronami i ważne lotnicze badania lekarskie. 

 

Regulamin oprowadzania osób indywidualnych w ramach tur 

w Państwowym Muzeum na Majdanku 

§ 1  

Pojęcia 

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie posiadają znaczenie nadane poniżej: 

1. ,,PMM” – Państwowe Muzeum na Majdanku. Niemiecki nazistowski obóz 

koncentracyjny i zagłady (1941-1944), ul. Droga Męczenników Majdanka 67,  

20-325 Lublin. 

2. ,,Regulamin” – Regulamin oprowadzania osób indywidualnych w ramach tur w PMM. 

3. ,,Usługa” – oprowadzanie osób indywidualnych w PMM. 

 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin dotyczy korzystania z Usługi oprowadzania osób indywidualnych w 

PMM. 

2. Przystępując do korzystania z Usługi zwiedzający akceptuje niniejszy Regulamin, jak i 

Regulamin zwiedzania Państwowego Muzeum na Majdanku i jego oddziałów w Bełżcu i 

Sobiborze, które są dostępne na stronie internetowej PMM: www.majdanek.eu oraz w 

Centrum Obsługi Zwiedzających. 

§ 3 

Informacje ogólne 

1. PMM dopuszcza oprowadzanie osób indywidualnych w grupach maksymalnie do 30 

osób.  

2. Warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia świadczenia Usługi jest otrzymanie przez PMM 

opłaty za co najmniej 5 osób. 

3. Terminy świadczenia Usługi są wyznaczane przez PMM.  

4. Usługa jest dostępna jedynie w języku polskim i języku angielskim.  

5. Orientacyjny czas świadczenia Usługi to ok. 2,5h. 
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§ 4 

Opłaty 

1. Warunkiem niezbędnym do skorzystania z Usługi jest dokonanie opłaty w punkcie 

sprzedaży ulokowanym w Centrum Obsługi Zwiedzających, a w szczególnych 

okolicznościach również w punkcie poboru opłat parkingowych.  

2. Informacje dotyczące wysokości opłat można uzyskać w Centrum Obsługi Zwiedzających 

oraz na stronie internetowej PMM: www.majdanek.eu. 

3. Dokonanie opłaty możliwe jest najpóźniej na 5 minut przed rozpoczęciem świadczenia 

Usługi. Stawienie się w Centrum Obsługi Zwiedzających w terminie późniejszym lub 

niedokonanie opłaty skutkuje brakiem możliwości skorzystania z Usługi. 

§ 5 

Rezygnacja, anulacja i zmiany terminu świadczonej Usługi   

1. W przypadku rezygnacji zwiedzającego z Usługi, nie przysługuje mu zwrot poniesionej 

opłaty za Usługę.  

2. PMM zastrzega sobie prawo do anulowania świadczenia Usługi w dniu wizyty – z 

przyczyn niezależnych od PMM, w szczególności spowodowanych działaniem siły 

wyższej lub ze względów bezpieczeństwa. W przypadku anulowania świadczenia Usługi 

przez PMM, zwiedzającemu przysługuje zwrot poniesionej opłaty za Usługę.  

3. PMM zastrzega sobie prawo do zmiany godziny zwiedzania z przyczyn niezależnych od 

Muzeum, w szczególności spowodowanych działaniem siły wyższej lub ze względów 

bezpieczeństwa. W przypadku zmiany godziny świadczenia Usługi przez PMM, 

zwiedzającemu rezygnującemu z Usługi przysługuje zwrot poniesionej opłaty za Usługę. 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. PMM zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Regulaminie. PMM zobowiązane jest 

opublikować każdą zmianę na stronie www.majdanek.eu. 

2. Niniejszy Regulamin oraz Regulamin zwiedzania Państwowego Muzeum na Majdanku i 

jego oddziałów w Bełżcu i Sobiborze, które są dostępne na stronie internetowej PMM: 

www.majdanek.eu, stanowią integralną całość wzajemnych zobowiązań PMM  i 

zwiedzającego.  

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa polskiego. 
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§1  

General information 

1. The State Museum at Majdanek and its branches in Bełżec and Sobibór may be visited 
either individually or in groups.  

2. It is not advisable for children under 14 to visit the grounds and buildings of the former 
camps at Majdanek, in Bełżec and in Sobibór.  

3. Admission to the Museum is free of charge.  

4. The last visitors are admitted to the State Museum at Majdanek and its branches in Bełżec 
and Sobibór one hour before the closing time. 

5. The last visitors are admitted to permanent exhibitions half an hour before the closing time.  

6. The details concerning the opening hours, visiting the permanent historical exhibition and 
temporary exhibitions can be found on information  boards, in the museum information 
centres and on the Museum’s website.  

7. The Museum and its branches do not run a cloakroom or left luggage office. 

§ 2 

Order regulations 

1. While staying on the grounds of the Museum at Majdanek and its branches in Bełżec and 
Sobibór please respect the sites and wear suitable clothes for necropolis and memorial site.  

2. While visiting the Museum please obey the recommendations of the guides, exhibition 
keepers and Museum Guards.  

3. On the grounds of the Museum it is strictly forbidden to:  

• use open fire and smoke  
• light candles (except in indicated places)  
• touch the exhibits  
• behave noisily  
• eat  
• use mobile phones in the historic buildings  
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• bring animals (with the exception of guide dogs)  
• visit the sites under the influence of alcohol and other intoxicants  

• to fly drones without a prior permission of the director of  the State Museum at 

Majdanek 

 

Following rules pertaining to making and recording photographic and audiovisual works 

(including films) apply to the grounds of the State  Museum at Majdanek and its branches in 

Bełżec and Sobibór:  

1. Making and recording photographic and audiovisual works depicting grounds, buildings, 

and exhibitions of the State Museum at Majdanek and its branches in Bełżec and Sobibór for 

personal use is free of charge and does not require permission by the director of the State 

Museum at Majdanek.  

2. Having made and recorded photographic and audiovisual works depicting grounds, 

buildings, and exhibitions of the State Museum at Majdanek and its branches in Bełżec and 

Sobibór is not tantamount with being granted a license to publish such a work or use it 

otherwise for public or commercial purposes.  

3. It is not allowed to distribute or publish photographic and audiovisual works depicting 

grounds, buildings, and exhibitions of the State Museum at Majdanek and its branches in 

Bełżec and Sobibór, including for commercial or promotional purposes, without a prior 

permission of the State Museum at Majdanek.  

4. Making and recording photographic and audiovisual works depicting grounds, buildings, 

and exhibitions of the State Museum at Majdanek and its branches in Bełżec and Sobibórfor 

public or commercial use is payable and requires permission by the director of the State 

Museum at Majdanek.  
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considering memory of the victims of the German camps at Majdanek, in Bełżec and Sobibór; and 

complying with the Law of July 2, 1947, on Commemorating the Suffering of the Polish People and 

Other Peoples at Majdanek; and accomplishing tasks mentioned in the Museum statute, especially 

those concerning collecting, maintaining, preserving and conserving items related with the history 

of the German concentration camp at Majdanek and German death camps in Bełżec and Sobibór 

as well as tasks concerning keeping grounds of the former camps along with buildings and historical 

objects located there in good condition, and tasks pertaining to making the collections available for 

academic, documentary, exhibiting and educational purposes, the State Museum at Majdanek 

declares that each action being harmful to the reputation of these sites and violating memory of 

people who died in the mentioned camps and being at variance with the above mentioned tasks or 

accomplishing other tasks than the above mentioned ones is not protected and infringes the law. 

 

1. To organize the commemoration of the victims of the German Nazi concentration and death 

camp at Majdanek, organized groups are required to obtain the consent of the Director of the 

State Museum at Majdanek. 

2. Organizers and participants to the ceremonies are obliged to comply with the Visiting Rules 

of the State Museum at Majdanek in Lublin and its branches in Bełżec and Sobibór, and to obey 

the recommendations of the Museum Guards and other employees of the State Museum at 

Majdanek. 

3.The commemorative ceremony can be organized only at the place determined by the Director 

of the State Museum at Majdanek and upon presentation of the permission obtained for 

organizing it. 

4. Organized ceremonies must not make it difficult for other tourists to visit the State Museum 

at Majdanek, block sightseeing routes and access to particular buildings and monuments. The 

organizers of the ceremony are obliged to carry it out in a way that will ensure the fulfillment 

of this requirement. 
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5. The organizer informs the State Museum at Majdanek about the date, time when the 

ceremony starts and ends, and the number of its participants. In this respect, written 

notification is required at least 5 working days before the planned date of the ceremony. It must 

be sent to the address of the State Museum at Majdanek or via e-mail: centrum@majdanek.eu. 

6. Taking into account security considerations and the obligation to provide visitors with an 

access to all places, historical buildings and monuments all the time, i.e. during the opening 

hours of the State Museum at Majdanek, one reported ceremony may be attended by up to 

160 people. 

7. It is totally forbidden to organize unreported ceremonies at the State Museum at Majdanek. 
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1. Flying drones at the State Museum at Majdanek and its branches in Bełżec and Sobibór 

requires the permission of the director of  the State Museum at Majdanek. 

2. The permission to fly drones is only given in exceptional cases, such as particularly 

important film productions or some scientific works. 

3. Flying drones at the State Museum at Majdanek and its branches in Bełżec and Sobibór is 

possible only at the time determined by the Director and in the presence of the Museum 

employee.  

4. The drone operator is responsible for the whole flight. He bears full legal and financial 
responsibility for any damage caused during and after the flight. 
 
5. Due to the fact that the State Museum at Majdanek is entirely located in the controlled 
area of the Lublin Airport (CTR), the drone operator must follow the flight rules that apply to 
this area. In addition, a part of the Museum area is located in the zone of 6 km from the Lublin 
Airport. In order to fly over this zone, the permission of the Polish Air Navigation Services 
Agency (PANSA) should be obtained. 
 
6. Due to the fact that the Museum of the Former Death Camp in Sobibór is located in the 
border zone, the drone operator must notify the Border Guard about the intention to fly a 
drone (the Border Guard Post in Zbereze: zbereze@strazgraniczna.pl). 
 
7. Due to the fact that the Museum – Memorial Site in Bełżec is located in the border zone, 
the drone operator must notify the State Border Guard about the intention to fly a drone (the 
Border Guard Post in Hrebenne: hrebenne@strazgraniczna.pl). 
 
8. The drone operator is obliged to fulfill all requirements resulting from the applicable state 
regulations, have a qualification certificate recognized in Poland adequate to the used drone 
model and the nature of the flight and submit to the secretariat of the State Museum at 
Majanek documents confirming the granting of rights, as well as an OC policy for flying drones 
and valid air medical examinations. 

 

mailto:zbereze@strazgraniczna.pl
mailto:hrebenne@strazgraniczna.pl
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§1 
Definitions 

Definitions used in the Terms and Conditions have the following meaning: 

1. “PMM” – The State Museum at Majdanek located at Droga Męczenników Majdanka 67 

Street, 20-325 Lublin, Poland 

2. “Terms and Conditions” – Terms and Conditions concerning the Guided Tours for the 

Individual Visitors of the State Museum at Majdanek 

3. “Service” – Guided Tours for the Individual Visitors of the State Museum at Majdanek 

§2 
General Provisions 

1. The Terms and Conditions apply to the guided tours for the individual 

visitors of PMM 

2. By proceeding to participate in the Service the visitors accept the Terms and Conditions, 

the General Rules and Regulations of Visiting the State Museum at Majdanek and its 

branches in Bełżec and Sobibór, which are available at the PMM’s website 

(www.majdanek.eu) and in the Visitor Service Centre  

 

§3 

General Information 

 

1. PMM offers guided tours for the individual visitors. 

2. The number of visitors participating in one tour must not exceed 30. 

3. The Service is provided on condition that at least five payment obligations are fulfilled 

within one tour. 

http://www.majdanek.eu/
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4. The Service is scheduled by the PMM exclusively. 

5. The Service is provided in the Polish and English language exclusively. 

6. The estimated time of the Service is approximately 2,5h. 

§4 

Purchase and Payment Regulations 

 

1. The Service is available for the visitors on the condition of their fulfilling the payment 

obligation. 

2. The fees must be paid in the book store located in the Visitor Service Centre of the PMM 

or, in exceptional circumstances, at the parking fee booth. 

3. The details concerning the prices are available in the Visitor Service Centre and on the 

PMM’s website (www.majdanek.eu). 

4. The payment obligation must be fulfilled no later than 5 minutes before the start of the 

tour. The visitors who arrive late or do not fulfill the payment obligation are not allowed 

to participate in the Service.  

 

§5 

Cancellation and Rescheduling of the Service 

 

1. The visitors who cancel their participation in the Service due to personal reasons cannot 

demand a refund. 

2. PMM reserves the right to cancel the Service due to reasons beyond the museum’s 

control, in particular resulting from force majeure and security reasons. In such 

circumstances the visitors who fulfilled the payment obligation can demand a refund. 

3. PMM reserves the right to reschedule the Service due to reasons beyond  

the museum’s control, in particular resulting from force majeure and security reasons. 

Should the visitors who fulfilled the payment obligation find the new time schedule 

inconvenient, they can demand a refund. 

 

http://www.majdanek.eu/
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§6 

Final Provisions 

 

1. PMM reserves the right to alter the Terms and Conditions. PMM is obliged to announce 

all the alterations on the PMM’s website (www.majdanek.eu). 

2. The Terms and Conditions and the General Rules and Regulations of Visiting the State 

Museum at Majdanek and its branches in Bełżec and Sobibór constitute a coherent legal 

system that both the visitors and the PMM are obliged to obey. 

3. To all matters not settled herein provisions of the Terms and Regulations shall apply the 

Law of Poland, in particular, the Polish Civil Code.  

 

 

http://www.majdanek.eu/

