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Warszawa, dnia 10 września 2011 r. 

 

 

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 

Delegatura w Lublinie 

Ul. Ochotnicza 10, 20-012 Lublin 

 

Michał Kosiarski 

(tu dane adresowe) 

 

WNIOSEK 

O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCEGO 

Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego  2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (DzU. z 2007 r. nr 50, po z. 331 ze zm.) zwracam si ę 

z prośbą o rozwa żenie wszcz ęcia z urz ędu post ępowania wyja śniającego 

wobec Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Muzeum ignoruje  bowiem wyrok 

Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie zaka zu fotografowania w 

muzeach, czym narusza zbiorowe interesy konsumentów . 

 

UZASADNIENIE 

W dniu 5 marca 2010 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał wyrok 

w sprawie niedozwolonej klauzuli umownej - zakazu fotografowania w muzeach. 

SOKiK zakazał stosowania klauzul w regulaminach muzeów, które zabraniały 

fotografowania i filmowania eksponatów oraz sal ekspozycyjnych bez uzyskania 

pozwolenia dyrektora muzeum. Druga część zakazanej klauzuli brzmiała: 

„Fotografowanie możliwe jest po uzyskaniu zgody i uiszczeniu opłaty". Oznacza to, 
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że do robienia zdjęć w muzeach nie jest potrzebna ani wcześniejsza zgoda, ani 

uiszczanie jakichkolwiek opłat. Ponieważ sprawa była głośna w mediach, to 

sądziłem, że wyrok w tej sprawie (sygn. XVII Amc 1145/09) jest już na tyle znany, że 

treść jego dotarła również do Muzeum w Kozłówce i placówka się do niego 

dostosowała.  

Niestety Muzeum całkowicie ignoruje wyrok SOKiK oraz art. 25 ustawy o 

muzeach. Zabrania bezpłatnego robienia zdjęć w swoich wnętrzach, także bez 

użycia fleszy. Wyjątkiem jest poniedziałek w godzinach 10-15, ale wtedy – co do 

zasady – Muzeum jest nieczynne! Jednocześnie – mimo zakazu fotografowania dla 

turystów – Muzeum zachęca do komercyjnego wykorzystywania wnętrz poprzez 

filmowanie i fotografowanie. Udostępnia też wnętrza fotografikom na działalność 

wydawniczą, o czym świadczy wydanie wielu pozycji książkowych i albumowych. 

Czyżby opłacone „trzaski migawek” nie szkodziły dziełom sztuki tak jak bezpłatne?  

Nieoficjalnie Muzeum powołuje się na opinię konserwatora zabytków w tej 

sprawie, ale – jak podejrzewam - opinia taka  w ogóle nie istnieje albo jest 

instrumentalnie wykorzystywana do uniemożliwiania turystom robienia zdjęć we 

wnętrzach. Nie znam bowiem żadnej fachowej opinii, która wykazywałaby, że 

zrobienie zdjęcia aparatem cyfrowym bez użycia flesza jest szkodliwe dla 

fotografowanego obiektu. 

Wszystko to sprawia, że wynikająca z ustawy o muzeach możliwość 

bezpłatnego fotografowania podczas zwiedzania w muzeach jest w Kozłówce fikcją. 

Stanowi to naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. Praktyką taką, zgodnie z 

art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy jest bowiem stosowanie postanowień wzorców umów, 

które zostały wpisane do rejestru postanowień wzorców umów uznanych za 

niedozwolone. Choć wyrok z dnia 5 marca 2010 r. dotyczył indywidualnej placówki 

(muzeum we Wrześni), to jednak – na podstawie art. 47943 k.p.c. – prawomocny 

wyrok ma skutek wobec osób trzecich od chwili wpisania zakazanej klauzuli do 

rejestru. Także Muzeum Zamoyskich w Kozłówce ma obowiązek się do niego 

zastosować. 


