
REGULAMIN UŻYCZANIA WÓZKÓW INWALIDZKICH 

w Państwowym Muzeum na Majdanku 

 

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:  

1) Muzeum – rozumie się przez to Państwowe Muzeum na Majdanku, w Lublinie przy 

ul. Dr. Męczenników Majdanka 67; 

2) wózku inwalidzkim – wózek inwalidzki stanowiący własność Muzeum, oznaczony 

indywidualnym numerem identyfikacyjnym;  

3) COZ – Centrum Obsługi Zwiedzających znajdujący się na terenie Muzeum;  

2. W celu zwiedzenia Muzeum, Muzeum może użyczyć (nieodpłatnie) wózek 

inwalidzki zwiedzającym.  

3. Użyczyć wózka inwalidzkiego można osobie pełnoletniej, która okaże aktualny 

dokument ze zdjęciem.  

4. Liczba wózków inwalidzkich jest ograniczona. Użyczenie wózka inwalidzkiego 

może nastąpić pod warunkiem jego dostępności.  

5. Użyczenie wózków inwalidzkich może nastąpić w godzinach pracy COZ  

wskazanych na stronie internetowej Muzeum. 

6. Zwrot wózków inwalidzkich do COZ musi nastąpić w dniu użyczenia w godzinach 

pracy COZ.  

7. Muzeum nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody, zarówno u 

wypożyczającego jak i osób trzecich, powstałe w czasie użytkowania sprzętu przez 

wypożyczającego. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Muzeum z 

tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z 

wózka inwalidzkiego. Z zastrzeżeniem, gdy powstała szkoda wynika z niewłaściwego 

stanu technicznego wózka inwalidzkiego.  

8. Przy wydaniu wózka inwalidzkiego osoba, która bierze wózek inwalidzki w 

użyczenie zobowiązana jest sprawdzić jego stan.  



9. Osoba, która bierze wózek inwalidzki w użyczenie zobowiązana jest do 

korzystania z wózka na terenie Muzeum po wyznaczonych trasach, zgodnie z 

przeznaczeniem i zapewnienia należytego nad nim dozoru. 

10. W razie uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży wózka inwalidzkiego osoba 

biorąca wózek w użyczenie powinna niezwłocznie poinformować COZ.   

11. Osoba, która wzięła wózek inwalidzki w użyczenie odpowiada za wózek 

inwalidzki do momentu jego zwrotu.  

12. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub zniszczenia wózka inwalidzkiego z 

winy osoby, która wzięła wózek inwalidzki w użyczenie osoba ta zobowiązana jest do 

pokrycia kosztów jego naprawy.  

13. W przypadku stwierdzenia okoliczności określonych w pkt 12 zostanie spisany 

protokół zawierający wszystkie ustalenia.  

14. Zwrot wózka inwalidzkiego powinien nastąpić w stanie niepogorszonym 

wynikającym z normalnego, prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem korzystania 

z wózka inwalidzkiego.  

15. Osoba biorąca wózek inwalidzki w użyczenie nie może przekazać wózka 

inwalidzkiego do korzystania osobom trzecim. 

16. Osoba, która wzięła wózek inwalidzki w użyczenie nie może samodzielnie 

dokonywać żadnych napraw wózka inwalidzkiego, ani dokonywać w nim 

jakichkolwiek trwałych zmian. 17. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad 

osoba, która wzięła wózek inwalidzki w użyczenie zobowiązana jest do 

powiadomienia pracownika COZ.  

18. W przypadku braku zwrotu wózka inwalidzkiego osoba, która wzięła wózek 

inwalidzki w użyczenie zobowiązana jest do zwrotu jego równowartości.  

19. Użyczenie wózka inwalidzkiego wymaga uprzedniego podpisania oświadczenia, 

o treści wskazanej w Załączniku Nr 1 do niniejszego Regulaminu. 


