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Warszawa, dnia 3 października 2011 r. 

 

 

ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU 

Państwowe Zbiory Sztuki 

Wawel 5, 31-001 Kraków 

 

 

Wnioskodawca:  Michał Kosiarski 

(tu dane adresowe) 

 

 

WNIOSEK 

O UDOSTĘPNIENE INFORMACJI PUBLICZNEJ 

 

Na podstawie ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o dost ępie do informacji 

publicznej (DzU. z 2001 r. nr 112, poz. 1198 ze zm. ) wnosz ę o udost ępnienie mi 

informacji publicznej – opinii konserwatora zabytkó w przygotowanej dla 

Muzeum uzasadniaj ącej zakaz fotografowania muzealiów we wn ętrzach. 

 

UZASADNIENIE 

 

Z nieoficjalnych informacji wynika, że Muzeum, powołując się na względy 

konserwatorskie uniemożliwia robienie zdjęć (także bez fleszy) oraz filmowanie w 

swoich wnętrzach. Z tego względu chciałbym zapoznać się z taką opinią Wewnetrzną 

bądź zewnętrzną), tym bardziej, że dysponuję opinią Anny Fic-Lazor, głównego 

konserwatora Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, z której nie wynika, aby 

fotografowanie z wyłączonym fleszem albo filmowanie w jakikolwiek sposób 

powodowało promieniowanie elektromagnetyczne wpływające ujemnie na muzealia. 

Opinię tę załączam do niniejszego wniosku. 

Zgodnie z art. 2 ust. 1-2 każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji 

publicznej a od osoby wykonującej to prawo nie wolno żądać wykazania interesu 

prawnego lub faktycznego. Opinia konserwatora zabytków, czyli 
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wyspecjalizowanego organu administracji publicznej,  jest z pewno ścią 

informacj ą publiczn ą, dlatego zainteresowani obywatele maj ą prawo pozna ć, 

jakich argumentów u żywają słu żby konserwatorskie uzasadniaj ąc zalecenie 

całkowitego zakazu fotografowania (tak że bez flesza) i pozwoli skontrolowa ć 

prawidłowo ść zastosowania si ę Muzeum do tej opinii.  Przypominam, że 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 7 grudnia 2009 r. 

(sygn. II SAB/Wa 98/09) orzekł, że „informację publiczną stanowi treść wszelkiego 

rodzaju dokumentów odnoszących się do organu władzy publicznej lub podmiotu 

niebędącego organem administracji publicznej, związanych z nimi, bądź w 

jakikolwiek sposób ich dotyczących. Są nią zarówno treści dokumentów 

bezpośrednio przez nie wytworzonych, jak i te, których u żywają przy realizacji 

przewidzianych prawem zada ń, nawet gdy nie pochodz ą wprost od nich ”. W 

świetle przytoczonych poniżej przepisów, jak i tego orzeczenia sądowego nie 

powinno być wątpliwości, że opinia konserwatora o zbiorach Muzeum stanowi 

informację publiczną, która podlega udostępnieniu na żądanie obywateli. 

Art. 3 ust. 1 pkt 2 stanowi, że prawo do informacji publicznej obejmuje 

uprawnienia do m.in. wglądu do dokumentów urzędowych. Takim dokumentem jest 

opinia, zalecenie konserwatora zabytków. Natomiast art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy 

podkreśla, że obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze 

publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności 

podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują 

zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym. Muzeum jest z pewno ścią 

podmiotem wykonuj ącym zadania publiczne, jak równie ż dysponuje maj ątkiem 

publicznym (zarówno sam pałac, jak i muzealia s ą własno ścią Skarbu 

Państwa).  

Podmioty określone w art. 4 ust. 1 (a więc także Muzeum) mają obowiązek 

udzielania informacji publicznej m.in. o majątku jakim dysponują (art. 6 ust. 1 pkt 2 lit 

f ustawy). Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 lit a-c udostępnieniu podlega też treść i 

postać dokumentów urzędowych, w szczególności: 

- treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć, 

- dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i 

opinie podmiotów ją przeprowadzających, 
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- stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i przez 

funkcjonariuszy publicznych, 

- treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej. 

 

Uprzejmie prosz ę więc o udost ępnienie bez zb ędnej zwłoki informacji 

publicznej – tre ści opinii konserwatora zabytków – w formie papierow ej jako 

ksero oryginalnego dokumentu przesłanego na mój adr es podany wy żej, 

ewentualnie w formie elektronicznej (jako plik komp uterowy) na adres poczty 

elektronicznej michal.kosiarski@wp.pl . 

 

Jednocześnie, na podstawie art. 15 ust. 1-2 ustawy z 2001 r., oświadczam, że 

w razie konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z 

przygotowaniem kserokopii opinii konserwatora, zgadzam się z góry – bez potrzeby 

dodatkowego wzywania – do pokrycia kosztów w wysokości do 10 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik:  -opinia konserwatorska dotycząca oddziaływania światła lamp 

błyskowych na obiekty zabytkowe sporządzona przez Annę Fic-Lazor, głównego 

konserwatora Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 


