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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/14/029 – „Digitalizacja dóbr kultury w Polsce” 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku 

Kontroler  Henryk Dąbrowski – główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 91504 z 5 grudnia 2014 r.                                                       (dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Fundacja „Pogranicze”, 16-500 Sejny, ul. Piłsudskiego 37 (dalej „Fundacja”) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Krzysztof Czyżewski – od 23 lutego 1990 r. Prezes Zarządu Fundacji 
                                                                       (dowód: akta kontroli str. 203-206) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia efekty procesu digitalizacji dóbr kultury, 
będących w zasobach Fundacji w latach 2011–2014 (III kwartały). W jego rezultacie 933 
obiektom bibliotecznym i audiowizualnym nadano formę cyfrową, co stanowiło jednak 
nieznaczny odsetek obiektów zakwalifikowanych do cyfryzacji (4,4%).  

Dotacje celowe przyznane przez Narodowy Instytut Audiowizualny oraz Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, na realizację 
zadań ustalonych umowami. Wbrew postanowieniom tych umów, nie zdigitalizowano 
jednego z filmów zaplanowanych do cyfryzacji (z powodu jego zaginięcia) oraz nie opisano 
pełnego zakresu metadanych dla zdigitalizowanych w 2014 roku materiałów filmowych 
i fotografii.  

Poprawnie zrealizowano działania mające na celu upowszechnianie wiedzy o dobrach 
kultury udostępnianych w Internecie. Po zakończeniu trzech zrealizowanych przedsięwzięć 
digitalizacyjnych liczba obiektów udostępnionych w ten sposób zwiększyła się z 78 do 621. 
Do końca 2014 roku nie opublikowano jednak w ogólnodostępnej bibliotece cyfrowej 
większości z zeskanowanych fotografii (310 z 350) i pięciu z 22 zdigitalizowanych 
materiałów filmowych. Naruszono w ten sposób postanowienia umowy o dofinansowanie 
zawartej z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ograniczeniem dla procesu 
upowszechniania cyfrowych zasobów kultury była ochrona prawa do wizerunku osób, 
w wyniku której nie można było udostępnić ok. 50 zdigitalizowanych fotografii.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. Efekty procesu digitalizacji zasobów kultury 

1.1. Fundację ustanowili przedstawiciele polskiej kultury, sztuki i nauki w dniu 23 lutego 
1990 r. Status organizacji pożytku publicznego uzyskała ona 17 listopada 2009 r. 
Do podstawowych jej celów działania należy m.in.: 

 badanie i praktykowanie tradycyjnych kultur pogranicza, 

 kształtowanie wszechstronnego obrazu pogranicza w opinii Polaków, narodów 
sąsiadujących oraz w opinii światowej, 

 odnajdywanie, ocalanie od zniszczenia i zapomnienia oraz opieka merytoryczna nad 
obiektami kulturalnymi pogranicza, cennymi dla wszystkich mniejszości narodowych 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Ocena ogólna 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_po%C5%BCytku_publicznego
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Fundacja współpracowała z Ośrodkiem "Pogranicze sztuk, kultur, narodów" w Sejnach1 
(dalej: „Ośrodek”), z którym łączy ją umowa z 4 września 2002 r., wynikająca ze zbieżnych 
celów statutowych obu instytucji. Ustalono w niej m.in., że Ośrodek będzie prowadził 
bibliotekę książek, wydawnictw i innych publikacji dotyczących kultur Europy 
Środkowowschodniej, w tym nabytych przez Fundację.           (dowód: akta kontroli str. 3-22) 

Od stycznia 2011 roku do końca 2014 roku Fundacja otrzymała w drodze darowizn 3.459 
materiałów bibliotecznych (głównie książek i czasopism), a w ramach zrealizowanego 
w 2012 roku zadania digitalizacji dóbr kultury zakupiła prawa do dysponowania 12 zdjęciami 
fotograficznymi (przedstawiającymi postać Czesława Miłosza). Wszystkie należące do niej 
obiekty biblioteczne i audiowizualne przekazano w depozyt Ośrodkowi.  

                                                    (dowód: akta kontroli str. 17-22, 28, 158-159, 187-190) 

1.2. W Fundacji oszacowano liczbę dóbr kultury, które bezwzględnie powinny zostać objęte 
digitalizacją i udostępnione. Do cyfryzacji zakwalifikowano 21.000 obiektów, tj. 44,7% 
stanowiących jej własność (47.004 szt. według stanu na 31 grudnia 2014 r.), w tym: 

 7.000 książek (tj. 41,6% z 16.830 należących do Fundacji), 

 3.000 czasopism (41,7% z 7.200 posiadanych), 

 8.000 materiałów ikonograficznych (50,1% z 15.974), 

 3.000 materiałów audiowizualnych (42,9% z 7.000).    (dowód: akta kontroli str. 28 i 304) 

Prezes Zarządu Krzysztof Czyżewski wyjaśnił, że: 

 dokonując powyższych szacunków kierowano się: koniecznością uzupełnienia i scalania 
tworzonych przez Fundację cyfrowych kolekcji, wartością i unikatowością obiektów oraz 
stanem ich zachowania, a także zapotrzebowaniem na poszczególne obiekty, 

 kolejność doboru materiałów bibliotecznych i audiowizualnych do digitalizacji wynikała 
z przyjętych priorytetów: szczególnego znaczenia zasobów dla kultury narodowej 
i regionalnej, konieczności uzupełnienia i scalenia tworzonych przez Fundację cyfrowych 
kolekcji, wartości i unikatowości obiektu, stanu zachowania obiektu grożącego jego 
utratą i ograniczonej dostępności do obiektu, jako odpowiedzi na potrzeby 
użytkowników.                                                                      (dowód: akta kontroli str. 158) 

1.3. W latach 2011 – 2014 szacowanie środków wymaganych do zdigitalizowania dóbr 
kultury odbywało się w oparciu o koszty tych działań, zrealizowanych w latach 
wcześniejszych. Nie określono kosztów przeprowadzenia pełnej cyfryzacji zbiorów. Prezes 
Zarządu Fundacji Krzysztof Czyżewski wyjaśnił, że: „Działalność Fundacji metodą projektów 
uniemożliwia tworzenie planów finansowych na kolejne lata działalności. Fundacja realizuje 
swoje projekty, na które na bieżąco zdobywa środki m.in. co roku z ogłaszanych przez 
Ministra projektów digitalizacyjnych. Realizacja takich projektów zazwyczaj zamyka się 
w roku budżetowym. W kolejnym roku musimy na nowo podejmować starania o uzyskanie 
środków na digitalizację poszczególnych części zbiorów (kolekcji) bez żadnych gwarancji 
otrzymania grantu”.                                                 (dowód: akta kontroli str. 26-27 i 158-159) 

1.4. Jak wyjaśnił Prezes Zarządu Krzysztof Czyżewski, nie zaplanowano terminu 
przeniesienia w całości zasobów dóbr kultury Fundacji na bezpieczne nośniki danych 
i nie uczestniczono w realizacji programu Kultura+. W jego ocenie proces digitalizacji 
obiektów kultury opóźniają głównie zasady prawa autorskiego oraz częste zmiany 
operatorów zarządzających środkami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
dedykowane programom digitalizacyjnym.                       (dowód: akta kontroli str. 159 i 159) 

1.5. Fundacja na przeprowadzenie digitalizacji obiektów kultury w latach 2011 – 2014 
otrzymała dofinansowanie w łącznej kwocie 179.540 zł, w tym na realizację umowy 
zawartej: 

a) 26 września 2011 r. z Narodowym Instytutem Audiowizualnym w Warszawie 
na wykonanie zadania „Kolekcje Biblioteki Krasnogrudzkiej – Kolekcja dziedzictwa 
dawnej Rzeczypospolitej”, którego planowany koszt ustalono na 52.000 zł. 
Dofinansowanie w kwocie 45.440 zł przyznano w ramach programu „Dziedzictwo 

                                                      
1  Wspólnie prowadzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorząd Województwa Podlaskiego. 
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Cyfrowe – Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego”, a środki własne Fundacji 
określono na 6.560 zł. 

b) 31 października 2012 r. z Narodowym Instytutem Audiowizualnym w Warszawie 
na wykonanie zadania „Kolekcje Biblioteki Krasnogrudzkiej – kontynuacja”, którego 
koszt ustalono na 83.300 zł. Dofinansowanie w kwocie 74.100 zł przyznano z programu 
„Dziedzictwo Cyfrowe – Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego”, a środki własne 
Fundacji oszacowano na 9.200 zł. 

c) 2 lipca 2014 r. z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego (reprezentowanym przez 
Dyrektora Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów) na wykonanie 
zadania „Kolekcja dziedzictwa dawnej Rzeczypospolitej – kontynuacja” (dalej: „umowa 
nr 03223/14/FPK/NIMOZ z dnia 2 lipca 2014 r.”), którego koszt ustalono na 76.040 zł. 
Wielkość dotacji – w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe”, priorytet – Ochrona 
i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego – określono na 60.000 zł, a wkład własny Fundacji 
na 16.040 zł.                                            (dowód: akta kontroli str. 42-144, 195-196 i 225) 

1.6. W trakcie realizacji wymienionych umów przestrzegano ustalonego w nich zakresu 
prac. Wyjątkiem było niewykonanie cyfrowej kopii jednego z filmów przewidzianego 
do digitalizacji i nieopisanie pełnego zakresu metadanych dla zdygitalizowanych 
w 2014 roku materiałów filmowych i fotografii, co szczegółowo przedstawiono w dalszej 
części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”.  

Dokonanie wyboru materiałów do cyfryzacji w 2011 roku zlecono pracownikowi Fundacji, 
a w 2012 roku i w 2014 roku osobom z zewnętrz, które zostały także wyznaczone 
do koordynowania całości prac oraz do wykonania prac konserwatorskich, digitalizacyjnych 
i innych wymaganych procesem cyfryzacji. 

(dowód: akta kontroli str. 71-73, 102-106, 174-177, 181-186, 234-259 i 288-300) 

1.7. W ramach zrealizowanych trzech przedsięwzięć digitalizacyjnych, formę cyfrową 
nadano 933 obiektom bibliotecznym i audiowizualnym (232 w 2011 roku, 254 - w 2012 roku 
i 447 w 2014 roku), co stanowiło 4,44% obiektów zakwalifikowanych do cyfryzacji, w tym: 

 142 książkom (2% wytypowanych do digitalizacji),  

 53 czasopismom (1,8%), 

 607 materiałom ikonograficznym (7,6%), 

 131 materiałom audiowizualnym (4,4%).            (dowód: akta kontroli str. 18, 178 i 304) 

1.8. W 2012 roku i w 2014 roku zdigitalizowano m.in. materiały filmowe zapisane 
na taśmach magnetycznych mini DV i VHS (Fundacja nie digitalizowała materiałów 
filmowych zarejestrowanych na taśmach światłoczułych i taśmach magnetycznych 
będących nośnikami dźwięku), uzyskując materiały o łącznym czasie emisji 25 godzin i 15 
minut. Cyfryzacją objęto: 

 Sześć filmów (o łącznym czasie wyświetlania czterech godzin i 37 minut), 
dokumentujących przeprowadzone w latach 2011 – 2012 rozmowy (wywiady) 
z pisarzem Tomasem Venclovy i spotkania poświęcone wspomnieniom o Czesławie 
Miłoszu oraz zarejestrowany w 2000 roku materiał filmowy „O życiu w Drohobyczu”. 
W 2012 roku materiały te poddano cyfrowej obróbce obrazu i dźwięku oraz montażowi, 
co umożliwiło uzyskanie 34 filmów o łącznym czasie emisji 5 godzin, które opublikowano 
w ramach tzw. „Kolekcji Czesława Miłosza” i „Kolekcji Tomasa Venclovy”. 

 97 materiałów filmowych zarejestrowanych w latach 1992 – 2000 (o łącznym czasie 
wyświetlania 90 godz. 22 min.), przedstawiających rozmowy z animatorami kultury 
i przedstawicielami mniejszości etnicznych oraz spotkania młodzieży z Teatru 
Sejneńskiego z mieszkańcami polskich wsi położonych na Białorusi, które 
dokumentowały projekty i przedsięwzięcia wspólnie zrealizowane przez Ośrodek 
i Fundację. Po przeprowadzonej w 2014 roku digitalizacji i obróbce cyfrowej uzyskano 
22 filmy (o łącznym czasie emisji 20 godzin i 15 min.), tworzące cykl tzw. „Opowieści 
12 przewodników” oraz zbiór „Losy podsłuchane”, w ramach „Kolekcji dziedzictwa 
dawnej Rzeczpospolitej”.          (dowód: akta kontroli str. 80, 98, 149-155, 178 i 226-233) 



 
 

5 

 

Przed przystąpieniem do digitalizacji materiałów filmowych nie uzgodniono z Dyrektorem 
Narodowego Instytutu Audiowizualnego (w 2012 roku) i Dyrektorem Narodowego Instytutu 
Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (w 2014 roku) ewentualnej rekonstrukcji ścieżki video 
i audio zdigitalizowanych materiałów filmowych. Dyrektor Fundacji Małgorzata Sporek – 
Czyżewska wyjaśniła, że uzgodnień tych nie przeprowadzono, gdyż w ramach omawianych 
przedsięwzięć nie dokonywano rekonstrukcji filmów. Dodała, że w zawartych umowach nie 
było także wymogu dokonania takich uzgodnień.                      (dowód: akta kontroli str. 161) 

W umowie zawartej 31 października 2012 r. z Narodowym Instytutem Audiowizualnym 
na dofinansowanie zadań w ramach Programu „Dziedzictwo Cyfrowe” nie określono także 
wymogów dla plików video oraz obowiązku przekazania do tego Instytutu zdigitalizowanych 
materiałów filmowych na taśmie LTO-52.                       (dowód: akta kontroli str. 87-95 i 161) 

Analiza właściwości plików zawierających sześć wybranych losowo filmów (spośród 
34 utworzonych i opublikowanych w 2012 roku) oraz 10 fotografii i 10 tekstów drukowanych, 
a także dołączonych do nich metadanych wykazała, że ucyfrowienia dokonano stosownie 
do Katalogu dobrych praktyk digitalizacyjnych dla obiektów bibliotecznych i Katalogu 
dobrych praktyk digitalizacji dla materiału audiowizualnego, opracowanych przez Narodowy 
Instytut Audiowizualny: 

 digitalizację ścieżki dźwiękowej wykonano w systemie dwukanałowym, o częstotliwości 
próbkowania 48 kHz, a  ścieżki video przeprowadzono do kodeków Quick Time H 264, 
uzyskując rozdzielczość obrazu w wielkości 768x576 pikseli, 

 pliki uzyskane z przekształconych do formy cyfrowej tekstów i fotografii wykonano 
w formacie TIFF 6.0, o rozdzielczości od 400 do 1.200 pikseli, przy zachowaniu 
24 bitowego wzorca szarości, 

 do plików zawierających zdigitalizowane teksty i fotografie dołączono metadane 
zawierające: autora, tytuł, miejsce i datę wydania publikacji, opis oraz numer 
inwentarzowy, 

 do plików zawierających wersje cyfrowe filmów dołączono metadane, które 
m.in. zawierały nazwę pliku, tytuł filmu, czas trwania, 

 przekształcony do formy cyfrowej materiał wraz z metadanymi przekazano 31 stycznia 
2013 r. do Narodowego Instytutu Audiowizualnego na twardym dysku, zawierającym 
pliki w formacie mov.                                       (dowód: akta kontroli str. 145-147 i 96-107) 

Analiza pięciu losowo wybranych filmów wykonanych w 2014 roku w ramach projektu 
cyfryzacji (spośród 22 wówczas opracowanych) oraz 20 fotografii (z 350 zdygitalizowanych) 
wykazała, że metadane opisowe wykonano według schematu Dubin Core 1. Zakresowi 
ustalonemu w umowie nie odpowiadały zaś metadane techniczne. Nie zawierały one 
bowiem informacji o: [1] tytule materiału filmowego, [2] autorze, [3] roku wykonania 
materiału filmowego, [4] słowach kluczowych, [5] sygnaturze, [6] określeniu typu zasobów, 
[7] czasie trwania materiału filmowego, [8] statusie praw autorskich, [9] nazwie Fundacji 
i roku wykonania digitalizacji. Brak było też określenia, iż materiały należą do „Kolekcji 
dziedzictwa dawnej Rzeczpospolitej” i notatki na temat osoby przedstawionej w materiale 
filmowym.                                                                            (dowód: akta kontroli str. 269-285) 

1.9. W związku z przeprowadzoną digitalizacją (w ramach umów wymienionych w pkt. 1.5. 
niniejszego wystąpienia) Fundacja poniosła w latach 2011 – 2014 koszty3 w wysokości 
207.577 zł, w tym w 2011 roku –- 52.000 zł, w 2012 roku – 83.300 zł i w 2014 roku – 
72.277 zł. Najwięcej środków przeznaczano na prace związane z prowadzeniem procesu 
digitalizacji (których koszt wyniósł 169.081 zł, tj. 81,5% łącznych kosztów), w tym 
na sfinansowanie: 

 usług skanowania materiałów bibliotecznych i obróbki cyfrowej materiałów filmowych – 
14.400 zł w 2011 roku, 37.908 zł w 2012 roku i 44.200 zł w 2014 roku, tj. odpowiednio 
27,7%, 45,5% i 61,1% kosztów poniesionych w kolejnych z tych lat na digitalizację, 

                                                      
2  Zobowiązano do przekazania kopii wzorcowej zdigitalizowanych obiektów audiowizualnych na dyskach twardych lub 

taśmach magnetycznych, bez określenia ich rodzaju i typu. 
3  W Fundacji koszty odpowiadały wydatkom. 
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 zakupu sprzętu do przechowywania i archiwizacji zdigitalizowanych obiektów – 12.076 zł 
w 2011 roku, 11.340 zł w 2012 roku i 1.646 zł w 2014 roku, tj. kolejno 23,2%, 13,6% 
i 2,3% kosztów poniesionych w poszczególnych latach na digitalizację, 

 usług opracowania metadanych i wprowadzania zdigitalizowanych obiektów do bazy 
danych w celu ich udostępnienia – 11.300 zł w 2011 roku, 10.900 zł w 2012 roku 
i 10.600 zł w 2014 roku, tj. odpowiednio 21,7%, 13,1% i 14,7% kosztów poniesionych 
w kolejnych z tych lat na digitalizację. 

Koszty udostępniania materiałów cyfrowych w analizowanym okresie wyniosły 36.896 zł 
(17,8% kosztów poniesionych na digitalizację). Najwięcej przeznaczono na udostępnianie 
materiałów cyfrowych, za pośrednictwem serwera wirtualnego prowadzonego dla Fundacji 
przez Politechnikę Białostocką, tj. 9.997 zł w 2011 roku, 11.000 zł w 2012 roku i 5.280 zł 
w 2014 roku. Na promocję zasobów cyfrowych Fundacji przeznaczono 10.619 zł (najwięcej 
w 2014 roku – 6.197 zł).                                                     (dowód: akta kontroli str. 195-196) 

1.10. Fundacja prawidłowo rozliczyła środki finansowe otrzymane na realizację umów 
zawartych w 2011 roku i w 2012 roku na digitalizację dóbr kultury (do zakończenia kontroli 
NIK nie sporządzono raportu z rozliczenia dotacji otrzymanej w 2014 roku – termin 
rozliczenia upływał 31 stycznia 2015 r.). Uzyskane dofinansowanie w łącznej kwocie 
119.540 zł wykorzystano w wielkości zaplanowanej, przeznaczając je na pokrycie kosztów 
kwalifikowanych.                                                     (dowód: akta kontroli str. 68-73 i 100-106) 

W 2014 roku z otrzymanego dofinansowania w kwocie 60.000 zł nie wykorzystano 3.500 zł 
(planowanych na zakup majątkowych praw autorskich), które zwrócono na rachunek 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 8 stycznia 2015 r., tj. w terminie 
określonym w umowie. Pozostałą kwotę 56.500 zł przeznaczono na pokrycie zobowiązań 
wynikających z wystawionych Fundacji rachunków i faktur, obejmujących wszystkie etapy 
niezbędne do wykonania prac digitalizacyjnych i promocyjnych, stosownie do ustaleń 
umowy nr 03223/14/FPK/NIMOZ z dnia 2 lipca 2014 r.                     

(dowód: akta kontroli str. 178, 195-196, 225 i 261-268) 

1.11. W okresie objętym kontrolą doszło do utraty jednego materiału przeznaczonego 
do digitalizacji (zagadnienie szczegółowo przedstawiono poniżej). 
                                                                                                   (dowód: akta kontroli str. 201) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 

1. Nie wykonano cyfrowej kopii filmu dokumentującego przyznanie pisarzowi Tomasowi 
Venclovie tytułu „Człowiek Pogranicza 2001”, mimo że materiał ten był planowany 
do digitalizacji. Wymieniono go bowiem we wniosku o dofinansowanie, który – stosownie 
do § 1 pkt. 10 umowy z 30 października 2012 r. zawartej z Narodowym Instytutem 
Audiowizualnym – był załącznikiem do umowy, zawierającym m.in. opis zadania. 
Powodem nieucyfrowienia filmu było jego zaginięcie. Dyrektor Fundacji Małgorzata 
Sporek – Czyżewska wyjaśniła, że w miejsce tego materiału wykonano wersje cyfrowe 
innych filmów (w 2012 roku formę cyfrową nadano 34 filmom, tj. o 19 więcej 
niż planowano). Zgodnie jednak z § 15 ust. 3 powołanej umowy, zmiana zakresu 
rzeczowego zadania wymagała podpisania aneksu do umowy, pod rygorem 
nieważności, o co Fundacja nie występowała.  

(dowód: akta kontroli str. 78-80, 87-98, 201 i 301) 

2. Nie opisano pełnego zakresu metadanych dla zdigitalizowanych w 2014 roku materiałów 
filmowych i fotografii, tj.: [1] daty wytworzenia kopii cyfrowej, [2] danych osoby 
wykonującej kopię cyfrową, [3] nazwy właściciela obiektu, [4] typu urządzenia, 
producenta i modelu, przy pomocy którego wykonano kopię cyfrową, [5] rozdzielczości 
w pionie DPI (dla plików graficznych), [6] rozdzielczości w poziomie DPI (dla plików 
graficznych), [7] szerokości w pikselach, [8] wysokości w pikselach i [9] głębi kolorów 
w bitach.                                                               (dowód: akta kontroli str. 139 i 269-271) 
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Dyrektor Fundacji Małgorzata Sporek – Czyżewska wyjaśniła, iż powyższe braki 
spowodowane zostały niewłaściwą interpretacją omawianej umowy przez koordynatora 
projektu. Dodała, że wszystkich wskazanych w umowie danych nie można opublikować, 
z uwagi na brak miejsca w szablonie udostępnianym przez Podlaską Bibliotekę Cyfrową. 

 (dowód: akta kontroli str. 136-144, 258-260, 269-271 i 301) 

Brak pełnego opisu metadanych zdigitalizowanych materiałów stanowił naruszenie § 6 
ust. 5 umowy nr 03223/14/FPK/NIMOZ z dnia 2 lipca 2014 r. W przypadku 
niewywiązania się z tego zobowiązania Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
może naliczyć karę umowną w wysokości 1% przekazanych Fundacji środków 
(tj. 600 zł).                                                                     (dowód: akta kontroli str. 136-144) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie efekty digitalizacji, przeprowadzonej w ramach 
umów zawartych w latach 2011 – 2014 oraz wykorzystanie dotacji otrzymanych na ten cel. 
Stwierdzone nieprawidłowości, polegające na niepełnym zrealizowaniu dwóch zadań, 
objętych dofinansowaniem, nie miały istotnego wpływu na całokształt realizacji umów. 
Prawidłowo rozliczono również środki uzyskane na ucyfrowienie dóbr kultury w ramach 
umów zawartych w latach 2011 – 2012. 

2. Tworzenie infrastruktury technicznej dla zasobów cyfrowych 

2.1. Fundacja prowadzi digitalizację od 2010 roku. Do realizacji tego zadania posiada 
Pracownię Digitalizacji, którą zorganizowano wykorzystując środki finansowe otrzymane 
w 2010 roku z programu „Zasoby cyfrowe”, realizowanego przy wsparciu Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Do Pracowni zakupiono skaner wysokoformatowy i dwa 
komputery, które wykorzystywano do cyfryzacji zbiorów wykonywanych na własne potrzeby 
(w ilości około 50 obiektów rocznie). Pracowni nie wykorzystywano do prowadzenia prac 
digitalizacyjnych w okresie objętym kontrolą, ponieważ – jak wyjaśniła Dyrektor Fundacji 
Małgorzata Sporek – Czyżewska – digitalizację zbiorów bibliotecznych prowadzono metodą 
fotograficzną, a nie skanowania.      (dowód: akta kontroli str. 23-25, 27, 161, 194 i 211-224) 

W latach 2011 – 2012 i w 2014 roku w Fundacji nie zatrudniano pracowników, 
do obowiązków których należałoby prowadzenie digitalizacji i upowszechnianie cyfrowych 
wersji zbiorów.                                                                           (dowód: akta kontroli str. 193) 

2.2. Fundacja w latach 2011 – 2012 i w 2014 roku nie otrzymała z budżetu państwa 
środków finansowych na zakup urządzeń, sprzętu i materiałów do Pracowni Digitalizacyjnej.  

(dowód: akta kontroli nr 42-144) 

2.3. Zdigitalizowane zbiory zgromadzono na twardych dyskach, które przechowywano 
w Pracowni Digitalizacyjnej oraz na macierzy dyskowej, należącej do Ośrodka. 

                                                                                (dowód: akta kontroli str. 27 i 30) 

2.4. Fundacja nie sprawuje kontroli nad jakością budowanych cyfrowych baz zbiorów oraz 
ich katalogowaniem, ponieważ – jak wyjaśnił Dyrektor Fundacji Małgorzata Sporek – 
Czyżewska – katalogowaniem zajmuje się Biblioteka Podlaska Cyfrowa, tj. przedsięwzięcie 
realizowane z udziałem Fundacji, którego koordynatorem jest Uniwersytet w Białymstoku. 

                                                                    (dowód: akta kontroli str. 37-41 i 202) 

2.5. Fundacja zapewniła bezpieczeństwo posiadanym zbiorom cyfrowym. Wykonano w tym 
celu bowiem kopie bezpieczeństwa zdigitalizowanych materiałów bibliotecznych 
i audiowizualnych na twardych dyskach (na zakup, których wydatkowano 3.607 zł, w tym 
879 zł w 2011 roku, 1.281 zł w 2012 roku i 1.447 zł w 2014 roku). Ponadto w 2012 roku 
zbiory (zdigitalizowane w latach 2011 – 2012) przekazano do Ośrodka, w którym kopie 
bezpieczeństwa zbiorów przechowywane są na macierzy dyskowej. 

                          (dowód: akta kontroli str. 30 i 195) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 
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Z uwagi na niewykonywanie w okresie objętym kontrolą zadań dotyczących tworzenia 
infrastruktury technicznej na potrzeby digitalizacji zasobów cyfrowych, Najwyższa Izba 
Kontroli odstępuje od oceny tego obszaru. 

3. Upowszechnianie zdigitalizowanych zbiorów, w tym zasadność włączenia 
tego zbioru do procesu do digitalizacji 

3.1. Fundacja włączyła do upowszechniania zdigitalizowane zbiory, kierując się 
stworzeniem dostępu do wybranych zasobów Fundacji w ogólnodostępnej sieci internetowej 
oraz dążąc do przedstawiania cyfrowej wersji materiałów jak największej liczbie odbiorców 
i propagowanie zawartych w nich wartości historycznych. 
                                                             (dowód: akta kontroli str. 42-51, 76-86, 109-125 i 202) 

3.2. Zdigitalizowane materiały biblioteczne i audiowizualne (po konwersji wtórnej, 
tj. przekształceniu do formatu JPG i wykonaniu operacji ORC dla plików tekstowych) 
opublikowano na stronach internetowych: 

 Fundacji – www.pogranicze.sejny.pl., 

 Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej – www.pcb.biaman.pl., 

 Federacji Bibliotek Cyfrowych – www.fbc.pionier.net.pl., 

 Europejskiej Biblioteki Cyfrowej – www.europena.eu.  

(dowód: akta kontroli str. 178 i 288-300) 

Udostępnianie utworzonych w latach 2011 – 2012 i w 2014 roku cyfrowych wersji 
materiałów bibliotecznych i audiowizualnych nastąpiło w oparciu o umowy zawarte przez 
Fundację: 

 22 grudnia 2011 r. z Politechniką Białostocką, w celu umożliwienia prowadzenia 
wirtualnego serwera o nazwie www. pogranicze.sejny.pl (29 stycznia 2014 r. w tej samej 
sprawie zawarto drugą umowę – na czas nieokreślony), 

 11 stycznia 2012 r. m.in. z Uniwersytetem w Białymstoku i Książnicą Podlaską 
w Białymstoku, w celu utworzenia Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej. 

           (dowód: akta kontroli str. 31-41) 

Według stanu na koniec 2014 roku w sieci internetowej opublikowano 621 obiektów, w tym 
543 zdigitalizowane w latach 2011 – 2012 i w 2014 roku. Stanowiło to nieznaczny odsetek 
całości zbiorów Fundacji oraz zbiorów wytypowanych do cyfryzacji. Udostępniono w ten 
sposób bowiem: 

 212 książek, w tym 142 zdigitalizowane w okresie objętym kontrolą, tj.1,3% należących 
do Fundacji i 3,0% wytypowanych do digitalizacji, 

 61 czasopism, w tym 53 przekształconych w latach 2011 – 2014, co stanowiło 0,8% 
czasopism będących własnością Fundacji i 2,0% wytypowanych do digitalizacji, 

 297 materiałów ikonograficznych (z 607 przedształconych w latach 2011 – 2014 w formę 
cyfrową), tj. 1,9% należących do Fundacji i 3,7% wytypowanych do digitalizacji, 

 51 filmów (ze 131 zdigitalizowanych w okresie objętym kontrolą), co stanowiło 0,7% 
będących własnością Fundacji i 1,7% wytypowanych do cyfryzacji. 

                                                                 (dowód: akta kontroli str. 28, 67, 178 i 269-282) 

3.3. Fundacja prowadziła działania na rzecz upowszechniania w społeczeństwie wiedzy 
o posiadanych wersjach elektronicznych zbiorów, w pełni realizując zadania określone 
we wnioskach o dofinansowanie, złożonych do Narodowego Instytutu Audiowizualnego 
w latach 2011 – 2012, m.in.: 

 na terenie Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie4 (dalej: „MSD”) 
w 2011 roku rozpowszechniono 550 broszur informacyjno–edukacyjnych, a w 2012 roku 
– 1.000 egzemplarzy dwóch folderów o charakterze informacyjno–promocyjnym5, 

                                                      
4  Placówka Fundacji położona w zrekonstruowanym dworku, w którym zamieszkiwał Adam Miłosz.  
5  Reklamujące możliwości korzystania z ogólnodostępnych kolekcji cyfrowych Fundacji. 
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 w 2012 roku na stronie internetowej Fundacji opublikowano ulotkę promocyjną oraz 
opracowano prezentację mulimedialną, którą przedstawiano osobom zwiedzającym 
MCD oraz uczestniczącym w odbywających się tam spotkaniach (wg danych Fundacji 
MCD rocznie odwiedza około 3 tys. osób), 

 corocznie prowadzono akcje mailingowe, wysyłane do partnerów i jednostek (także 
spoza kraju) współpracujących z Fundacją, 

 corocznie w lokalnej prasie publikowano artykuły promujące możliwości korzystania 
ze zdigitalizowanych zbiorów Fundacji.                        (dowód: akta kontroli str. 286-287) 

We wniosku o dofinansowanie z 20 maja 2014 r., w oparciu o który z Ministrem Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego zwarto umowę nr 03223/14/FPK/NIMOZ z dnia 2 lipca 2014 r., 
założono wydanie (w nakładzie 1.000 egzemplarzy) broszury promocyjnej oraz 
przygotowanie i zamieszczenie do końca 2014 roku w serwisie internetowym YouTube, 
Facebook oraz na stronach internetowych Fundacji i instytucji współpracujących czterech 
filmów promujących zasoby cyfrowe Fundacji. Zadanie to wykonano z niewielkim 
opóźnieniem. Broszurę otrzymano 12 stycznia 2015 r., a filmy promocyjne – 10 stycznia 
2015 r., zaś w Internecie opublikowano je 13 stycznia 2015 r. 

                                                (dowód: akta kontroli str. 109-134 i 287) 

3.4. Przeprowadzona w latach 2011 – 2012 i w 2014 roku digitalizacja zwiększyła 
możliwość dostępu do zasobów Fundacji oraz promocję podejmowanej przez nią 
problematyki. W Fundacji nie monitorowano zainteresowania zbiorami udostępnionymi 
w wersji cyfrowej i nie zidentyfikowano barier w tym zakresie. Odnotowywano wyłącznie 
liczbę wejść na stronę internetową, prowadzoną wspólnie dla Fundacji i Ośrodka.        

(dowód: akta kontroli str. 34-49, 178, 202 i 287) 

3.5. Na upowszechnianie (promocję) posiadanych zbiorów cyfrowych w okresie objętym 
kontrolą przeznaczono 10.619 zł, w tym w 2011 roku – 424 zł, w 2012 roku – 3.997 zł, 
a w 2014 roku – 6.198 zł, tj. odpowiednio 0,02%, 0,3% i 0,6%6 ogółu kosztów Fundacji. 

(dowód: akta kontroli str. 195-196) 

3.6. W latach 2011 – 2012 i w 2014 roku Fundacja nie uzyskała przychodów związanych 
z przeprowadzoną digitalizacją i upowszechnianiem dziedzictwa kulturowego.  

(dowód: akta kontroli str. 196) 

3.7. Według Dyrektora Fundacji Małgorzaty Sporek – Czyżewskiej, nie zaobserwowano 
czynników ograniczających realizację zadań związanych z udostępnianiem zbiorów 
cyfrowych, z wyjątkiem wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych7. Dodała, że przepisy te: „Zmniejszają zakres prowadzonej 
digitalizacji. W 2014 roku na zakup praw autorskich zaplanowano przeznaczenie 3,5 tys. zł. 
Środki te można było przeznaczyć na sfinansowanie prac digitalizacyjnych”. 

               (dowód: akta kontroli str. 202) 

Ograniczenia wynikające z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wywarły 
wpływ na zakres udostępnianych zbiorów, które zdigitalizowano w 2014 roku. 
Przedstawiono je w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji „Ustalone 
nieprawidłowości”.  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
nieprawidłowość, polegającą na nieopublikowaniu w ogólnodostępnej bibliotece cyfrowej, 
do końca 2014 roku, 310 fotografii (z 350 zeskanowanych) i pięciu materiałów filmowych 
(z 22 zdigitalizowanych). Stanowiło to naruszenie § 1 ust. 9 i w § 2 ust. 1 umowy 
nr 03223/14/FPK/NIMOZ z dnia 2 lipca 2014 r. Powodem było: 

 oczekiwanie na uzupełnienie wszystkich wymaganych metadanych technicznych 
zdigitalizowanych obiektów, których zakres określono § 6 ust. 5 i 6 ww. umowy, 

(dowód: akta kontroli str. 178, 269-287 i 301-302) 

                                                      
6  Określone szacunkowo wg stanu na 9 stycznia 2015 r., z uwagi na nie zakończony okres księgowania tego roku 

obrachunkowego. 
7  Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm. 
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 niewłaściwy wybór około 50 fotografii do digitalizacji. Jak wyjaśniła Dyrektor Fundacji 
Małgorzata Sporek – Czyżewska: „Po zakończeniu w 2014 roku prac digitalizacyjnych, 
na etapie wprowadzania obiektów do bazy danych i dopuszczania do publikacji 
w Internecie powstały wątpliwości, co do jednoznacznej oceny praw 
do upowszechniania około 50 zeskanowanych już fotografii. Spowodowało 
to odstąpienie od ich upowszechniania i zmusiło Fundację do wytypowania i być może 
sporządzenia wersji cyfrowych innych fotografii, lub też skorzystania z prawa 
opublikowania 75% zdigitalizowanych zbiorów.”                  (dowód: akta kontroli str. 302) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie zasadność włączenia zbiorów do procesu 
digitalizacji oraz stan upowszechniania zbiorów zdigitalizowanych w latach 2011 – 2012. 
Nieopublikowanie 310 fotografii i pięciu filmów nie miało istotnego wpływu na działalność 
objętą przedmiotem oceny. 

IV. Uwagi i wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli8, wnosi o: 

1. Zakończenie procesu upowszechniania zasobów zdigitalizowanych w 2014 roku 
i uzupełnienie wymaganych metadanych technicznych. 

2. Wprowadzanie zmian w realizacji zakresów rzeczowych umów w sposób wynikający 
z ich postanowień. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden kierownikowi 
jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo 
zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 
21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK 
w Białymstoku. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach 
niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia 
informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub 
zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Białystok, dnia 20 lutego 2015 r. 

 

Kontroler  
Henryk Dąbrowski 

główny specjalista kontroli państwowej 
 
 
 

……………………………………………… 
podpis 

DYREKTOR DELEGATURY 
Najwyższej Izby Kontroli w Białymstoku 

z up. WICEDYREKTOR 
Robert Skwarko 

 
 

……………………………………………… 
podpis 

 

                                                      
8 Dz. U. z 2012 r., poz. 82. ze zm. Ustawa zwana dalej „ustawą o NIK”. 
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