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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 Opolu 

Kontroler Jarosław Pałęga, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 92343 
z dnia 26 listopada 2014 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Muzeum Ziemi Prudnickiej1, 48-200 Prudnik, ul. Bolesława Chrobrego 5  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Wojciech Dominiak, Dyrektor2. 

(dowód: akta kontroli str. 3-5) 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie3 efekty procesu digitalizacji polskiego 
dziedzictwa narodowego realizowanego przez kontrolowaną jednostkę, a także 
działania mające na celu upowszechnianie zasobów poddanych temu procesowi. 

Przyjęty plan digitalizacji był prawidłowo realizowany. Według stanu na dzień 31 
września 2014 r. w Muzeum poddano digitalizacji 1546 obiektów wpisanych do 
inwentarza. Dotacja celowa przyznawana przez Narodowy Instytut Audiowizualny  
w Warszawie4 w ramach Wieloletniego Programu Rządowego  Kultura+5 została 
wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, a Muzeum realizowało swoje obowiązki 
zgodnie z zawartą umową. Utworzona w kontrolowanym okresie pracownia 
digitalizacyjna oraz repozytorium danych, zapewniały odpowiednią jakość 
poddanych temu procesowi materiałów, jak też bezpieczeństwo przechowywania 
tych zasobów. Zamówienia publiczne udzielane były z zastosowaniem przepisów 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych6. Kontrolowana 
jednostka prawidłowo realizowała również działania mające na celu 
upowszechnianie wiedzy o udostępnionych w Internecie dobrach kultury, których 
liczba systematycznie rosła. 

 

 

                                                      
1 Dalej: Muzeum. 
2 Od dnia 1 stycznia 2013 r. W okresie wcześniejszym Anna Ślesik (od 1 listopada do 31 grudnia 2012 r.) 
oraz Urszula Hołyńska – Rzepiela (od 31 marca 1999 r. do 30 października 2012 r.). Dalej: Dyrektor.  
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 2-stopniową skalę ocen: pozytywna, negatywna.  
4 Dalej: NInA. 
5 Dalej: Program Kultura+. 
6 Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. Dalej: Pzp. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Efekty procesu digitalizacji zasobów kultury 

1.1. Muzeum dysponowało trzema grupami obiektów dziedzictwa kulturowego, tj.: 
- filmy fotograficzne obrazujące powojenną działalność fabryki Frotex oraz życie 
mieszkańców Prudnika, negatywy szklane w liczbie 3000 sztuk7, należące do grupy 
A obiektów dziedzictwa kulturowego, 
- dokumenty cechowe, rękopisy, starodruki, pocztówki, obiekty cechowe, militaria, 
małe i średnie narzędzia codziennego użytku, narzędzia rzemieślnicze, narzędzia 
rolnicze, numizmaty, obrazy, rzeźby, prace ceramiczne, sztuka ludowa, stroje 
ludowe, fotografie, obiekty archeologiczne w ilości 4922 sztuk, należące do grupy 
F materiałów dziedzictwa kulturowego, 
- wzorniki tkackie, mapy, plany, rysunki urbanistyczne i techniczne, duże obrazy, 
meble, wielkogabarytowe narzędzia codziennego użytku (w tym magle i narzędzia 
rolnicze) w liczbie 2150 sztuk, należące do grupy G dóbr kultury. 

(dowód: akta kontroli str. 7) 

1.2. W Muzeum opracowano plan digitalizacyjny obejmujący sześcioletni okres 
realizacji, tj. lata 2013-20188, który zakładał zdigitalizowanie i upowszechnienie na 
stronie internetowej 90% zbiorów Muzeum. W planie tym określono również kryteria 
wyboru priorytetowych obiektów przeznaczonych do tego procesu. W pierwszej 
kolejności zdigitalizowane miały być obiekty o najwyższej wartości historycznej, 
obrazujące historię i dziedzictwo regionu, obiekty narażone na zniszczenie i często 
użytkowane, obiekty wzbudzające zainteresowanie u szerokiego grona odbiorców.  

(dowód: akta kontroli str. 10-11) 

W dniach 26 kwietnia 2013 r. oraz 24 stycznia 2014 r. Zespół ds. digitalizacji9 
wytypował do digitalizacji w pierwszej kolejności wielkoformatowe wzorniki tkackie 
z prudnickiej fabryki tekstylnej S. Frankel oraz powojennej fabryki Frotex, 
przedwojenne fotografie produktów z prudnickiej fabryki tekstylnej, przedwojenne 
grafiki prezentujące motywy ozdobne, wielkoformatowe plany architektoniczno-
urbanistyczne Prudnika i okolic, numizmaty, dokumenty cechowe, fotografie 
i pocztówki Śląska, czasopisma i dokumenty związane z ruchem 
„Solidarnościowym”, obiekty związane z historią regionu oraz kolekcję broni białej 
i palnej. Według Zespołu ds. digitalizacji kolekcje wzorników tkackich, fotografii, 
zbiór map i planów Prudnika i okolic oraz kolekcja broni stanowiły zbiór o najwyższej 
wartości historycznej oraz artystycznej, ponieważ wszystkie te obiekty obrazowały 
historię i dziedzictwo regionu. Ze względu na rodzaj materiału, z którego 
wytworzonych jest większość obiektów (papier) narażone są one na zniszczenie.  

(dowód: akta kontroli str. 16-17) 

Zgodnie z wyjaśnieniem Dyrektora oraz przedłożonymi kontrolerowi zestawieniami, 
do digitalizacji w pierwszej kolejności wytypowano 736 papierowych wzorników 
z fabryki S. Frankel, 1652 wielkoformatowych planów Prudnika, 126 obiektów 
z działu Sztuka, 587 obiektów związanych z życiem codziennym mieszkańców 
regionu (etnografia), 692 obiektów związanych z cechami i rzemiosłem, 
405 numizmatów, 755 obiektów związanych z historią regionu, 61 sztuk broni białej 
i palnej oraz 1245 innych obiektów (sakralne, dewocjonalia, obiekty szkolne 
i biurowe, obiekty aptekarskie, przedmioty codziennego użytku). Do dnia 
                                                      
7 W grupie 0 zawarto filmy fotograficzne, na których znajduje się ok. 3000 negatywów (klatek) 
obrazujących powojenne życie mieszkańców Prudnika. Filmy są własnością Muzeum i Muzeum Ziemi 
Prudnickiej posiada do nich autorskie prawa majątkowe. 
8 Plan z dnia 12 kwietnia 2013 r.  
9 Powołany zarządzeniem Dyrektora Muzeum nr 10/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. oraz zarządzeniem 
nr 14/2013 z 1 października 2013 r. 
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30 listopada 2014 r. zaplanowano zdigitalizowanie 3000 obiektów, natomiast 
zdigitalizowano 3053. 

 (dowód: akta kontroli str. 23-24, 58, 77, 387-404) 

1.3. Przed rozpoczęciem procesu digitalizacji Zespół ds. digitalizacji określił 
potrzeby w zakresie wyposażenia pracowni digitalizacyjnej. Szacunkowy koszt 
nabycia urządzeń określono na 157,8 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 18-20) 

W planach finansowych przychodów i rozchodów Muzeum na lata 2013 – 2014 ujęto 
kwotę środków niezbędną do digitalizacji dóbr kultury, i tak: 
- w planie na 2013 r. dofinansowanie z Narodowego Instytutu Audiowizualnego10 
określono na 61,2 tys. zł, natomiast wkładu własnego nie planowano, 
- w planie na 2014 r. dofinansowanie z NInA określono na 16,8 tys. zł, a udział 
środków własnych stanowiących wkład do projektu digitalizacji, zaplanowano 
w kwocie 47,9 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 21-22) 

Dyrektor wyjaśnił, iż w obecnej sytuacji nie ma konieczności planowania kosztów 
pełnej digitalizacji zbiorów, szacowanej na lata 2014-2018. Proces ten jest 
procesem ciągłym, prowadzonym w oparciu o posiadaną infrastrukturę sprzętową 
i zasoby ludzkie Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku. Pracownik Muzeum 
w Prudniku w ramach stosunku pracy wykonuje czynności digitalizacyjne. Jedynym 
kosztem takiego rozwiązania jest koszt alternatywny pracodawcy, polegający na 
zaangażowaniu pracownika w czynności digitalizacyjne, a tym samym pracownik ten 
nie jest w pełni dyspozycyjny w związku z pozostałą działalnością bieżącą Muzeum, 
tj. oprowadzaniu grup zorganizowanych, włączenia pracownika w działalność 
wystawienniczą, itp. Mimo, że obecna infrastruktura umożliwia w szerokim zakresie 
digitalizację muzealnych zbiorów, nie znaczy to, że wyposażenie sprzętowe należy 
uznać za wystarczające. Muzeum czyni starania zmierzające do pozyskania 
środków na doposażenie pracowni digitalizacyjnej m.in. w skanery małoformatowe 
i profesjonalne stanowisko do fotografowania. Szacowany koszt doposażenia 
pracowni wynosi ok. 40 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 183) 

1.4. Muzeum nie sporządzało osobnych rejestrów obiektów podlegających 
digitalizacji. Dyrektor wyjaśnił, iż przygotowania do procesu digitalizacji w Muzeum 
nie wymagały odrębnej inwentaryzacji ani sporządzenia dodatkowych rejestrów, 
z uwagi na fakt, iż na początku 2013 r. zakończono inwentaryzację wszystkich 
zbiorów, co dało pełny ogląd na posiadany przez Muzeum zasób i stan jego 
zachowania.  

 (dowód: akta kontroli str. 184) 

1.5. W Muzeum nie opracowywano procedur związanych z selekcją i wyborem 
materiału, który zostanie poddany digitalizacji oraz przygotowaniem tych obiektów 
do przetworzenia cyfrowego. Selekcji obiektów do digitalizacji dokonał powołany 
przez Dyrektora Zespół ds. digitalizacji. Dodatkowo zarządzeniem nr 5/2014 z dnia 
10 lutego 2014 r. Dyrektor wprowadził do stosowania regulamin pracowni 
digitalizacyjnej. 

(dowód: akta kontroli str. 16-17, 27-32, 184) 

1.6. W okresie objętym kontrolą, tj. w latach 2011-2014 (III kwartały) na nośniki 
cyfrowe przeniesiono 1546 obiektów11, co stanowiło 22% wszystkich zbiorów 
wg inwentarzy i  27% obiektów wytypowanych do digitalizacji.  Łączne poniesione 

                                                      
10 Dalej: NInA. 
11 Wszystkie w 2014 r.   
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wydatki związane z procesem digitalizacji wyniosły 107,3 tys. zł, z tego 67,8 tys. zł 
w 2013 r., a 39,5 tys. zł w 2014 r. Środki własne (w kwocie 39,5 tys. zł) stanowiły 
43% całkowitych nakładów.  

(dowód: akta kontroli str. 7) 

1.7. W ww. okresie Muzeum zawarło jedną umowę z NInA12 dotyczącą 
dofinansowania zadania w ramach Programu Kultura+. Zgodnie z tą umową 
całkowity koszt zadania określono na 132,5 tys. zł, w tym dofinansowanie ze 
środków Programu Kultura+ przewidziano do kwoty 77,99 tys. zł, z tego 61,2 tys. zł 
w 2013 r. oraz 16,8 tys. zł w 2014 r. Przyznane dofinansowanie stanowiło 58,86% 
całkowitych kosztów realizacji zadania. Raport częściowy i końcowy z jego realizacji 
sporządzono w terminach wynikających z umowy (częściowy w terminie do 10 
stycznia 2014 r., a końcowy do 20 grudnia 2014 r.).  

(dowód: akta kontroli str. 33-43) 

Zgodnie z ww. raportem końcowym zakładane wskaźniki zostały osiągnięte, za 
wyjątkiem liczby udostępnionych materiałów w sieci Internet (2433 zamiast 8000), 
stosunku liczby zdigitalizowanego materiału do całości niezdigitalizowanego 
materiału (22,23% zamiast 36,36%) oraz liczby zdigitalizowanych obiektów trwale 
przechowywanych w plikach o bezstratnych formatach (3053 zamiast 8000). Brak 
wykonania zakładanego poziomu udziału zdigitalizowanego zasobu do całości 
zasobu spowodowany był przyrostem liczby obiektów muzealnych w ciągu ostatnich 
12 miesięcy (o 42%). Zgodnie natomiast z wyjaśnieniem Dyrektora, na mniejszą 
liczbę udostępnionych materiałów w sieci Internet oraz liczbę przechowywanych 
plików miało wpływ m.in. niedostarczenie przez czeskiego partnera projektu – 
Muzeum w Krnovie wkładu do projektu w postaci wzorników tekstylnych 
i zdigitalizowanych częściowo zbiorów oraz czasochłonne opracowywanie plików 
użytkowych. Wolne opracowywanie plików opóźnia ich publikację w internecie. 
Spełnienie wskaźnika dot. liczby udostępnionych materiałów w sieci internet 
planowane jest na kwiecień 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 75-110, 111) 

1.8. Przeniesienie całości zbiorów Muzeum na nośniki cyfrowe zaplanowano na 
koniec 2018 r. W zakresie oceny, czy środki finansowe przewidziane na digitalizację 
dóbr kultury w Programie Kultura+ są wystarczające, Dyrektor wyjaśnił: 
Dotychczasowe dofinansowanie w ramach programu Kultura+ trudno uznać za 
wystarczające. Pierwotny wniosek zakładał kompleksowe wyposażenie pracowni 
digitalizacyjnej, jednak zmniejszenie dofinansowania o 47% sprawiło, że tylko część 
założeń było możliwych do realizacji. Z części środków otrzymanych w latach 2013-
2014 została utworzona pracownia digitalizacyjna i zainicjowano proces cyfryzacji 
zbiorów muzeów pogranicza polsko-czeskiego. W celu kontynuowania digitalizacji 
w sposób wydajny, sprawny i profesjonalny konieczne jest doposażenie pracowni 
m.in. w skaner małoformatowy, skaner do negatywów, stanowisko fotograficzne 
oraz utworzenie kolejnych stanowisk komputerowych. Niestety Muzeum Ziemi 
Prudnickiej nie dysponuje wystarczającym budżetem pozwalającym na zakup 
wymaganego sprzętu. Czynione są starania o pozyskanie dodatkowych środków 
z Programu Kultura+ na rozbudowę infrastruktury digitalizacyjnej, co pozwoli na 
kontynuowanie cyfryzacji dóbr dziedzictwa kulturowego i realizację idei zadania 
WOK. 

(dowód: akta kontroli str. 10-11, 182-183) 

                                                      
12 Umowa nr 00253/13/NInA z dnia 30 września 2013 r. zmieniona aneksem nr 1 z dnia 10 grudnia 2013 r. 
oraz aneksem nr 2 z dnia 2 września 2014 r.  
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1.9. Muzeum rzetelnie rozliczyło dofinansowanie otrzymane z NInA, a przyznane 
środki wydatkowano w pełnej wysokości. (nie wystąpiła konieczność zwrotu 
niewykorzystanego dofinansowania).  

(dowód: akta kontroli str. 75-111, 124-176) 

1.10. W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły przypadki utraty zbiorów, w wyniku 
zbyt późnej digitalizacji. Stwierdzone braki muzealiów zostały opisane protokołach 
inwentaryzacji przeprowadzonej w dniu 28 lutego 2013 r., tj. przed rozpoczęciem 
procesu digitalizacji zbiorów Muzeum. Komisja inwentaryzacyjna stwierdziła 
5 braków bezwzględnych muzealiów artystyczno – historycznych, 21 braków 
etnograficznych oraz 22 braki pomocy muzealnych. Zgodnie z ww. protokołami braki 
te występowały już w poprzednich latach. 

(dowód: akta kontroli str. 177-180) 

1.11. Jako czynniki opóźniające proces digitalizacji Dyrektor wymienił: 

- opóźnienie w przekazaniu II transzy dotacji na realizację projektu (6 miesięcy od 
planowanej daty nabywania oprogramowania według wniosku o dofinansowanie). 
Druga transza dofinansowania została przyznana w czerwcu 2014 r.; 
- znacznie zmniejszenie środków na realizację zadania w stosunku do złożonego 
wniosku (o 47%), skutkujące koniecznością doposażenia pracowni digitalizacyjnej 
sprzętem użyczonym przez prudnickich fotografów oraz firm wspierających 
Muzeum; 
- usterkę techniczną skanera wielkoformatowego, zatrzymującą proces digitalizacji 
na okres 2 miesięcy.  Skaner  zawieszał się podczas podłączenia go do komputera 
zakupionego w ramach projektu (przypuszczalnie wskutek niekompatybilności 
z Windows 8). Także jakość skanów była niewystarczająca przez zarysowania 
szyby urządzenia (...). Muzeum Ziemi Prudnickiej zgłosiło usterkę i wniosło 
o naprawę sprzętu w ramach udzielonej gwarancji. Dostawca sprzętu odmówił 
dokonania naprawy w ramach gwarancji, informując reklamującego, że element 
(szyba przednia) jest elementem eksploatacyjnym, zużywającym się. Reklamację 
zatem odrzucono, pomimo tego, że producent w dokumentacji technicznej sprzętu 
zapewnił, iż szyba jest odporna na zarysowania, jest hartowana chemicznie. 
W związku z takim stanowiskiem dostawcy sprzętu Muzeum Ziemi Prudnickiej 
zakupiło z własnych środków szybę, zaś proces reklamacyjny toczyć się będzie 
równolegle. Wydłużył się także okres oczekiwania na zamówioną szybę, gdyż 
element skanera był sprowadzany z zagranicy. W  celu spełnienia wskaźników 
założonych we wniosku podłączono komputer przenośny będący na stanie muzeum 
do skanera, co pozwoliło na kontynuowanie procesu digitalizacji; 
- niedostarczenie przez czeskiego partnera projektu – Muzeum w Krnowie 
(z przyczyn niezależnych) – wkładu do projektu w postaci wzorników tekstylnych 
fabryki w Krnowie oraz zdigitalizowanych częściowo zbiorów. W ramach wkładu do 
projektu Muzeum w Krnowie udostępniło inne swoje zbiory, jednocześnie prosząc 
o ich digitalizację; 
Wskazał też, że przed opublikowaniem plików graficznych na wortalu „wok4u” 
wymagają one obróbki graficznej – konwersji, kadrowania, skalowania, 
manipulowania kontrastem i balansem kolorów. Kopie plików wzorcowych zapisane 
są w bezstratnych formatach, przez co ich rozmiar nierzadko wynosi ponad 300 MB. 
Obróbka graficzna tych plików dokonywana jest na biurowym komputerze PC 
zakupionym w 2011 r., przez co proces ten jest niezwykle powolny. W pierwotnym 
wniosku zakładano zakup wydajnego komputera oraz profesjonalnego 
oprogramowania do obróbki graficznej, jednak z powodu zmniejszenia 
dofinansowania o 47% zakup ww. sprzętu stał się niemożliwy. Wolne 
opracowywanie plików opóźnia ich publikację w Internecie. 



 

7 

Wskazane powyżej czynniki wystąpiły podczas realizacji projektu niespodziewanie. 
Nie było możliwe przewidzenie ich wystąpienia w momencie złożenia wniosku. 
W związku z powyższym należy je uznać jako obiektywne i niezależnie zaistniałe, 
a jednocześnie opóźniające digitalizację zbiorów. 

(dowód: akta kontroli str. 181-182) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

 

2. Stan infrastruktury technicznej dla zasobów cyfrowych 

2.1. Przed rozpoczęciem procesu digitalizacji Zespół ds. digitalizacji zaproponował 
Dyrektorowi stworzenie własnej pracowni digitalizacyjnej w pomieszczeniu 
znajdującym się na parterze budynku Arsenału przy ul. Bolesława Chrobrego 5 oraz 
określił potrzeby w zakresie remontu i wyposażenia pracowni. Jako uzasadnienie 
wskazano: dobrą lokalizację zapewniającą łatwy dostęp; szerokie przeciwpożarowe 
drzwi wejściowe; możliwość wytłumienia świateł zewnętrznych; wystarczającą 
długość pomieszczenia (6m) oraz wentylację. Przygotowanie pomieszczenia miało 
polegać m.in. na pomalowaniu ścian na kolor szary matowy, pokryciu podłogi szarą, 
matową wykładziną, zamontowaniu rolety, wyposażeniu pomieszczenia w meble, 
lady i biurka oraz doprowadzeniu sieci komputerowej.  

(dowód: akta kontroli str. 18-20) 

W celu zapewnienia sprawnego procesu digitalizacji przewidziano skierowanie 
dwóch osób do prac przystosowawczych oraz po jednej do: wykonywania skanów 
i fotografii, opieki konserwatorskiej nad zabytkami, obsługi ruchu obiektów. 
Szacunkowe koszty związane z nabyciem urządzeń niezbędnych do procesu 
digitalizacji, tj. m. in. skanerów, aparatu, statywów i lamp studyjnych, macierzy 
dyskowej, dysków zewnętrznych, zestawu komputerowego, przystosowania łącza 
internetowego, programu elektronicznej ewidencji muzealiów oraz projektu strony 
www określono na 157,8 tys. zł. Środki te, w ramach przygotowania pomieszczenia 
do pracowni digitalizacyjnej, przewidziano na pokrycie kosztów wynagrodzenia 
pracowników Muzeum, gdyż niezbędne materiały miały być pozyskane od 
darczyńców. 

(dowód: akta kontroli str. 19-20, 52-54) 

2.2. W 2013 r. Muzeum wydatkowało 67,8 tys. zł na proces digitalizacji zbiorów, 
z tego 6,6 tys. zł stanowiły środki własne przeznaczone na remont pomieszczenia 
(5 tys. zł) oraz inne wydatki (1,6 tys. zł). Pozostałą kwotę 61,2 tys. zł, pochodzącą ze 
środków Programu Kultura+ przeznaczono na zakup niezbędnego sprzętu. 
W 2014 r. (III kwartały) całość poniesionych wydatków w łącznej kwocie 39,5 tys. zł 
sfinansowano ze środków własnych (5,3 tys. zł na zakup sprzętu do pracowni, 31,9 
tys. zł stanowiły koszty prowadzenia pracowni oraz 2,3 tys. zł inne wydatki). 
Do 30 września 2014 r. udział środków programu Kultura+ wynosił 57,05% 
poniesionych wydatków. 

(dowód: akta kontroli str. 8) 
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Zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji zadania do dnia 30 listopada 
2014 r. Muzeum poniosło wydatki w łącznej wysokości 155,3 tys. zł, a otrzymana 
dotacja z NInA wyniosła 77,99 tys. zł, tj. 50,2% ogólnej kwoty wydatków. 

(dowód: akta kontroli str. 75-111) 

2.3. Muzeum dysponowało dwoma budynkami, w których znajdowały się 
pomieszczenia z obiektami muzealnymi, tj. Arsenał przy ul. Bolesława Chrobrego 5 
o powierzchni użytkowej 465m2 oraz Centrum Tradycji Tkackich przy ul. Królowej 
Jadwigi 23 o powierzchni użytkowej 475 m2. Oba budynki stanowiły własność 
Muzeum i były w dobrym stanie technicznym13. Powierzchnia pomieszczenia 
wydzielonego na pracownię digitalizacyjną wyniosła 23m2. 

(dowód: akta kontroli str. 9, 186-191, 211) 

W wyniku przeprowadzonych oględzin stwierdzono, iż pracownia digitalizacyjna 
zlokalizowana na parterze budynku Arsenał była w dobrym stanie technicznym. 
Do pomieszczenia, którym zainstalowano system wentylacji oraz czujnik dymu, 
prowadziły drzwi przeciwpożarowe zamykane jednym zamkiem. W pracowni 
znajdowały się m.in. urządzenia i wyposażenie zakupione w ramach otrzymanej 
dotacji z Programu Kultura+, tj.: skaner wielkoformatowy, aparat fotograficzny 
z obiektywem, macierz dyskowa, UPS, biurko, stoły, szafa, lampy do aparatu 
fotograficznego. W pracowni znajdowało się również wyposażenie umożliwiające 
stworzenie stanowiska do fotografowania, tj. lampy studyjne, tło fotograficzne 
i stojaki, które zgodnie z wyjaśnieniem Dyrektora zostały nieodpłatnie użyczone 
Muzeum przez osobę prywatną (właściciela sklepu fotograficznego). 

(dowód: akta kontroli str. 192-196) 

2.4. W okresie objętym kontrolą spośród 13 pracowników Muzeum, sześciu było 
zaangażowanych w proces digitalizacyjny. Dwie z ww. osób zajmowały się 
zadaniami z zakresu grafiki komputerowej, obsługi i konserwacji sieci oraz obsługi 
urządzeń IT, a inne (również dnie) konserwacją zbiorów oraz wykonywaniem 
fotografii. Osoby te posiadały wykształcenie kierunkowe zbieżne z zakresem 
wykonywanych zadań (informatyka, renowacji zabytków). Ponadto w proces 
digitalizacyjny zaangażowany była osoba odpowiedzialna za ewidencję 
i magazynowanie zbiorów oraz Dyrektor Muzeum. Dodatkowo, w początkowym 
okresie, dwie osoby zaangażowane były w proces przygotowania i remontu 
pomieszczenia przeznaczonego na pracownię digitalizacyjną.  

(dowód: akta kontroli str. 211-212) 

Dyrektor Muzeum nie określał dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych dla 
pracowników zajmujących się digitalizacją. Zgodnie z wyjaśnieniem Dyrektora 
struktura zatrudnienia w Muzeum w pełni zaspokajała potrzeby pracodawcy, 
wynikające z zamiaru przystąpienia do procesu digitalizacji, a w związku z tym nie 
było potrzeby rekrutowania specjalistów z zewnątrz. Zakres czynności i obowiązków 
pracowników Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku, jaki został pracownikom 
przedstawiony podczas nawiązywania stosunku pracy, w znacznym stopniu 
pokrywał się z obowiązkami jakie zostały na pracowników nałożone w wyniku 
procesu digitalizacji. Oddelegowani pracownicy wykonywali zadania w ramach 
projektu Wirtualne Oblicze Kultur14 zgodnie ze swoim wykształceniem, 
doświadczeniem zawodowym i realizowanymi na co dzień w Muzeum w ramach 
stosunku pracy obowiązkami. 

(dowód: akta kontroli str. 212, 252-271) 

                                                      
13 Zgodnie z protokołami okresowej (rocznej) kontroli stanu technicznej sprawności budynku.  
14 Dalej: WOK. Celem projektu było stworzenie pracowni digitalizacyjnej oraz rozpoczęcie na szeroką skalę 
cyfryzacji dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pogranicza polsko-czeskiego, będących w posiadaniu 
różnych instytucji wraz z udostępnianiem ich cyfrowych kopii w internecie. 
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2.5. W celu właściwego przechowywania zdigitalizowanych zbiorów w Muzeum 
utworzono pracownię digitalizacyjną oraz repozytorium cyfrowe. W wyniku oględzin 
przeprowadzonych pracowni oraz repozytorium cyfrowego (znajdujących się jednym 
pomieszczeniu) stwierdzono, że pliki wzorcowe przechowywane były na macierzy 
dyskowej oraz na dysku komputera stacjonarnego i laptopa, a nadane im nazwy 
były zgodne z zasadami i wytycznymi określonymi w zarządzeniu Dyrektora 
Muzeum nr 16/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r., tj. zawierały identyfikator Muzeum, 
skrót działu oraz numer eksponatu wynikający z księgi inwentarzowej i rejestru. 
Pliki przechowywane były w różnych katalogach (folderach) i posegregowane były 
w podziale na pliki utworzone w wyniku skanowania oraz na pliki utworzone 
w wyniku fotografowania. Nazwy folderów wskazywały właściciela obiektów 
(Muzeum w Prudniku – „MP”, Muzeum w Ostravie – „Ostrawa”, Muzeum w Krnovie 
– „Krnov”). W przypadku Muzeum Ziemi Prudnickiej nazwa folderu zawierała 
również skrót działu, z którego pochodziły eksponaty.  

(dowód: akta kontroli str. 192-210) 

W celu utworzenia profesjonalnego repozytorium cyfrowego, w ramach Programu 
Kultura+ Muzeum zakupiło oprogramowanie do elektronicznej ewidencji zbiorów 
muzealnych15 spełniające wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Kultury 
z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania 
zabytków w muzeach16. Ewidencja ta była sukcesywnie uzupełniana o kolejne 
eksponaty. 

(dowód: akta kontroli str. 272-284, 352-361) 

NIK zwraca uwagę, iż pliki wzorcowe, a także ich kopie przechowywane były 
w jednym pomieszczeniu Muzeum. Mając na uwadze konieczność zapewnienia 
bezpieczeństwa danych uzyskanych w wyniku procesu digitalizacji, a tym samym 
ograniczenia ryzyka ich utraty, zasadnym jest przechowywanie tych plików 
w osobnych pomieszczeniach.  
Dyrektor wyjaśnił, iż w II połowie 2015 r. planowane jest utworzenie trzeciej kopii 
plików wzorcowych, która będzie przechowywana na dyskach zewnętrznych 
w osobnym pomieszczeniu w oddziale przy ul. Królowej Jadwigi, tj. Centrum Tradycji 
Tkackich. Spowodowane jest to faktem, iż budynek ten był objęty dofinansowaniem 
z funduszy Unii Europejskiej i wcześniej nie można zmienić przeznaczenia jego 
pomieszczeń w okresie trwałości zrealizowanego projektu17. 

(dowód: akta kontroli str. 192-196) 

2.6. Dyrektor Muzeum wprowadził Regulamin pracowni digitalizacyjnej18, w którym 
określił wytyczne dotyczące tworzenia plików źródłowych, powstałych w wyniku 
fotografowania lub skanowania oraz standardy dotyczące archiwizacji 
bezpieczeństwa danych. Dodatkowo zarządzeniem nr 16/2013 z dnia 10 grudnia 
2013 r. Dyrektor określił zasady archiwizacji danych oraz wytyczne tworzenia plików 
źródłowych w procesie digitalizacji. Wytyczne te określały m.in. min. parametry 
plików wzorcowych wykonanych skanerem i aparatem fotograficznym, sposób 
nazewnictwa plików określającego m.in. nazwę działu oraz numer w księdze 
inwentarzowej. Spójność bazy danych zabezpieczono poprzez wbudowane 
w macierzy dyskowej kontrolery RAID, które umożliwiają m.in. automatyczne 
duplikowanie zapisywanych danych (tworzona jest tzw. kopia zapasowa wszystkich 

                                                      
15 Umowa nr 2/2014/K+ z dnia 13 sierpnia 2014 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 29 sierpnia 2014 r.  
16 Dz. U. Nr 202, poz. 2073. 
17 Projekt obejmujący stworzenie transgranicznej bazy materialnej ochrony tkackich tradycji kulturowych 
Prudnika i Krnova w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – 
Rzeczpospolita Polska 2007-2013. 
18 Zarządzenie nr 5/2014 z dnia 10 lutego 2014 r. 
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plików). Ponadto, w każdym momencie możliwa jest weryfikacja sumy kontrolnej 
danych (również wstecz), co umożliwia weryfikowanie poprawności danych 
i podjęcie skutecznych działań w celu usunięcia ewentualnych nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 25-32) 

2.7. Budowa infrastruktury technicznej została zakończona w zakresie 
pozwalającym na prowadzenie procesu digitalizacji. Zgodnie z wyjaśnieniem 
Dyrektora, Muzeum będzie starać się o dodatkowe środki na doposażenie pracowni 
digitalizacyjnej w skaner małoformatowy, skaner do negatywów, stanowisko 
fotograficzne oraz kolejne stanowiska komputerowe. 

(dowód: akta kontroli str. 183) 

2.8. W celu wyposażenia pracowni digitalizacyjnej Muzeum dokonało m.in. zakupu 
skanera A0 za kwotę 32,6 tys. zł, macierzy dyskowej, dysków twardych, szafy 
serwerowej, UPS za łączną kwotę 17,3 tys. zł, aparatu fotograficznego za 8 tys. zł. 
Ww. zakupy dokonano po poprzedzeniu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz zapytania ofertowego19.  

(dowód: akta kontroli str. 8, 79-83, 300-313) 

W wyniku sprawdzenia dokumentacji dwóch postępowań o udzielenie zamówień 
publicznych stwierdzono, że: 
- pomimo tego, że wartość szacunkowa tych zamówień nie przekraczała 

równowartości 14 000 euro, a zatem w myśl art. 4 pkt. 8 Pzp, kontrolowana 
jednostka nie była zobowiązana do stosowania przepisów tej ustawy, 
to  zastosowane zostały zasady przewidziane dla zamówień udzielanych w trybie 
przetargu nieograniczonego, 

- oszacowania wartości zamówień dokonano poprzez analizę cen rynkowych oraz 
cen przyjętych dla poprzednio udzielanych tożsamych zamówień, zgodnie z art. 
35 ust. 1 ustawy Pzp, tj. nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia; 

- przedmiot zamówienia opisano z zachowaniem zasad określonych w art. 29 
ustawy Pzp, tj. w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie 
dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności 
mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty; 

- Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia20 zawierały wszystkie elementy 
wymagane przepisami art. 36 ust. 1 ustawy Pzp; 

- zgodnie z art. 40 ww. ustawy, w Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowano 
ogłoszenia o zamówieniu, które posiadały wszystkie elementy wymagane 
przepisami art. 41 ustawy Pzp; ogłoszenia te wraz z informacją o dniu ich 
publikacji w BZP zamieszczono również na tablicy ogłoszeń oraz stronie 
internetowej Urzędu; 

- treść wybranych ofert odpowiadała wymogom określonym w SIWZ, a wyboru 
wykonawców dokonano na podstawie kryterium określonego w tym dokumencie, 
tj. najniższej ceny; 

- umowy zawarto w terminach określonych w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp, 
- postanowienia zawartych umów zgodne były z przedmiotem zamówienia 

opisanym w SIWZ, a zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy był 
tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie (art. 140 ustawy Pzp); 

- nie stwierdzono przypadków zmiany postanowień zawartych umów w stosunku 
do treści oferty; 

- w umowach - poprzez zapisy o karach umownych w przypadku nienależytego 
wykonania przedmiotu zamówienia - zabezpieczono interesy zamawiającego. 

                                                      
19 Zakup dysków twardych za kwotę 3 974,35 zł. 
20 Dalej: SIWZ. 
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Również w przypadku zakupu dysków twardych, nie stwierdzono nieprawidłowości. 
(dowód: akta kontroli str. 300-313) 

2.9. W okresie objętym kontrolą Muzeum nie uzyskało żadnych przychodów 
w związku z prowadzoną digitalizacją i upowszechnianiem dziedzictwa kulturowego.  

(dowód: akta kontroli str. 213) 

2.10. Zakupiony sprzęt oraz oprogramowanie zapewniało właściwe 
przeprowadzenie digitalizacji poszczególnych grup materiałów. Skaner 
wielkoformatowy umożliwiał skanowanie dokumentów w rozdzielczości optycznej 
Full High Definition 1200 dpi i głębią bitową 24 bity. Pliki mogły być tworzone 
w formacie TIFF, JPEG i PDF. Przeprowadzone oględziny potwierdziły, iż pliki 
wzorcowe utworzone w wyniku skanowania zapisane były w formacie TIFF, 
nieskompresowanym o rozdzielczości min. 300 dpi, a fotografie zapisane były 
w formacie NEF21. 

(dowód: akta kontroli str. 197-210) 

2.11. Przy formułowaniu SIWZ, dotyczących zakupu skanera macierzy dyskowej, 
dysków twardych, szafy serwerowej, UPS oraz aparatu fotograficznego, Muzeum 
określiło szczegółowe wymagania umożliwiające osiągnięcie parametrów 
technicznych plików cyfrowych w zależności od grupy materiałów wskazanych 
w publikacji pt. „Standardy w procesie digitalizacji obiektów dziedzictwa 
kulturowego” pod redakcją Grzegorza Płoszajskiego, i tak: 
- dla skanera szczelinowego o formacie A0 na 1200 dpi określono min. 
rozdzielczość optyczną, głębię bitową RGB na 24, skalę szarości na 8, format 
zapisu plików TIFF i JPEG,  
- dla aparatu fotograficznego min. liczbę pikseli określono na 24 mln, rozdzielczość 
6000x4000 px, format zdjęć na JPEG, RAW (NEF). 

(dowód: akta kontroli str. 369-386) 

2.12. Muzeum prowadziło digitalizację posiadanych obiektów dziedzictwa 
kulturowego od stycznia 2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 64-111) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 

 

3. Upowszechnianie zdigitalizowanych zasobów 

3.1. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania w ramach programu 
Kultura+, celem projektu WOK była digitalizacja i udostępnianie zasobów kultury 
i dziedzictwa narodowego oraz tworzenie infrastruktury technicznej dla zasobów 
cyfrowych. Działania mające na celu upowszechnianie zdigitalizowanych zbiorów 
wynikały również z przyjętego przez Muzeum planu digitalizacji oraz z konieczności 
uzyskania zakładanego poziomu wskaźników rezultatów zadania dotyczącego 
średniej liczby unikalnych użytkowników odwiedzających stronę internetową. W myśl 
wyjaśnień Dyrektora publikacja zbiorów na wortalu internetowym oraz działania 
zmierzające do upowszechniania wortalu są koherentne i nie mogą być traktowane 

                                                      
21 Nikon Electronic File (format plików z danymi RAW). 
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rozłącznie. Szeroka dostępność do dóbr kultury zachęca eksplorujących zbiory 
w formie cyfrowej do zapoznania się z nimi na miejscu.  

(dowód: akta kontroli str. 314) 

3.2. W okresie objętym kontrolą Muzeum podejmowało działania w celu 
upowszechnienia w społeczeństwie wiedzy o posiadanych wersjach elektronicznych 
zbiorów m.in. poprzez projektowanie, wydruk i rozpowszechnienie m.in. ulotek, 
zaproszeń oraz plakatów promujących portal wok4u.eu i projekt WOK, promocję 
wirtualnego muzeum pogranicza polsko-czeskiego na stronie Muzeum i portalach 
społecznościowych, zainstalowanie infokiosków umożliwiających łatwe i obrazowe 
propagowanie wortalu wśród odwiedzających Muzeum, zachęcanie mediów do 
reklamowania wirtualnego muzeum wok4u.eu, (relacje o przedsięwzięciu pojawiły 
się m.in. w Radiu Opole, Nowej Trybunie Opolskiej, Tygodniku Prudnickim, Gazecie 
Prudnik 24, Radiu Nysa, portalu www.prudnicka.pl), wysyłkę wiadomości 
elektronicznych zachęcających do odwiedzenia cyfrowego muzeum do ponad 
ćwierć tysiąca instytucji i osób prywatnych, czy też zaproszenie do projektu muzea z 
obszaru Śląska. Ponadto w dniu 21 listopada 2014 r. zorganizowano otwarte 
spotkanie, w trakcie którego promowano portal wok4u.eu, powstały w ramach 
zadania Wirtualne Oblicze Kultur.  

(dowód: akta kontroli str. 211-237) 

3.3. Zgodnie z wyjaśnieniem Dyrektora, Muzeum nie poniosło znaczących wydatków 
finansowych związanych z promocją zadania, z uwagi na znaczący wkład własny 
w postaci pracy osób zaangażowanych w projekt. Łączny koszt druku ulotek oraz 
organizacji ww. otwartego spotkania wyniósł 405,73 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 213-214) 

3.4. Muzeum, po dokonanej konwersji cyfrowej, zamieszczało na stronie 
internetowej www.wok4u.eu zdigitalizowane obiekty dziedzictwa kulturowego. 
Obróbki plików wzorcowych, w celu umieszczenia ich na stronie internetowej, 
dokonywano na osobnym komputerze (w sekretariacie Muzeum). W ramach 
konwersji cyfrowej Muzeum nie nanosiło znaków wodnych. Na stronie internetowej 
zamieszczono natomiast pouczenie o ochronie praw autorskich i zakazie 
kopiowania i rozpowszechniania znajdujących się tam materiałów w celach 
komercyjnych, bez zgody Muzeum.   
Na dzień sporządzenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania, tj. do dnia 
19 grudnia 2014 r. na ww. stronie umieszczono 2433 z 3053 zdigitalizowanych 
obiektów, co stanowiło 34,4% wszystkich materiałów posiadanych przez Muzeum. 
Upowszechnione zbiory pogrupowano tematycznie (architektura i kartografia, 
narzędzia, numizmaty i medale, obiekty religijne, przedmioty użytkowe, przedmioty 
z lokalnych wytwórni, rękopisy i druki, rzemiosło i cechy, Śląsk i jego mieszkańcy, 
sztuka, wzorniki tekstylne Frotex, wzorniki tekstylne S. Frankel Fabrik). Możliwe było 
również alfabetyczne wyszukiwanie eksponatów. W trakcie kontroli nie stwierdzono 
problemów z funkcjonowaniem ww. strony internetowej, w tym skutkujących 
ograniczeniem możliwości przeglądania eksponatów.  

(dowód: akta kontroli str. 192-196, 316-326) 

3.5. W przypadku udostępnianych zbiorów Muzeum, nie wystąpiły ograniczenia 
związane z koniecznością przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych22 z uwagi na przysługujące Muzeum 
prawo własności wszystkich digitalizowanych i udostępnianych zbiorów.  

(dowód: akta kontroli str. 380) 

 

                                                      
22 Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.  
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3.6. Stronę internetową www.wok4u.eu, za pomocą której udostępniono 
zdigitalizowane obiekty, zaprojektowała i wykonał podmiot zewnętrzny. Bieżącą 
obsługę strony, a w szczególności dodawanie kolejnych obiektów, zapewniali 
pracownicy Muzeum. 

(dowód: akta kontroli str. 192-196, 316) 

3.7. W ocenie Dyrektora Muzeum Digitalizacja ma ogromny wpływ na promocję 
kultury i dziedzictwa regionu. Muzeum Ziemi Prudnickiej z oczywistych powodów nie 
ma możliwości prezentowania na ekspozycjach wszystkich swoich zbiorów, wśród 
których znajduje się m.in. największa kolekcja wzorników tkackich będąca 
unikatowym przykładem sztuki przemysłowej. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów 
wpływa także na wzmocnienie patriotyzmu lokalnego poprzez propagowanie historii 
i wielokulturowości Śląska (publikacja bogatego zbioru wielkoformatowych planów 
i map z regionu, udostępnienie przedmiotów obrazujących dawne życie 
mieszkańców tych ziem). Zadanie WOK ma charakter międzynarodowy, do którego 
włączyły się i włączać będą instytucje muzealne z pogranicza polsko-czeskiego, co 
sprawia, że WOK staje się unikatowym przedsięwzięciem, które wypełnia 
digitalizacyjną lukę w obszarze południowej części województwa opolskiego. 
Wartością dodaną realizacji projektu digitalizacji zbiorów pogranicza polsko – 
czeskiego jest powstanie docelowo kompleksowej bazy naukowej zbiorów muzeów 
pogranicza, która będzie cennym źródłem wiedzy podczas kwerend przy pisaniu 
opracowań naukowych. Realizacja zadania WOK przyniosła również nieoczekiwane 
i zarazem cenne inicjatywy. Dzięki promocji Wirtualnego Oblicza Kultur do muzeum 
zgłosiło się dwóch prudnickich fotografików, którzy przekazali kilka tysięcy 
negatywów zawierających zdjęcia Prudnika i okolic. Klisze stanowią nieocenione 
źródło informacji na temat życia mieszkańców miasta w czasach PRL. Muzeum 
Ziemi Prudnickiej czyni starania o pozyskanie środków finansowych umożliwiających 
digitalizację i udostępnienie także tych zbiorów. Słuszność naszych działań 
potwierdza fragment wiadomości, którą nadesłał jeden z użytkowników wortalu 
wok4u.eu „w końcu mogę na spokojnie zobaczyć to, czego nigdy nie widziałem 
w naszym muzeum. Czekam na dalsze eksponaty.” 

(dowód: akta kontroli str. 214-215) 

3.8. Muzeum monitoruje skalę zainteresowania zbiorami w wersji cyfrowej za 
pomocą wbudowanych statystyk, dostępnych dla administratora strony, tj. licznika 
wejść na stronę www.wok4u.eu. Na podstawie oględzin strony stwierdzono, iż od 
dnia uruchomienia ww. strony, tj. 21 listopada 2014 r. do dnia 2 grudnia 2014 r. 
odnotowano 3722 wejść do serwisu, do dnia 3 grudnia 2014 r. 4248 wejść, a wg 
stanu na 10 stycznia 2015 r. liczba wejść do serwisu wyniosła 33423. Zgodnie 
z wyjaśnieniem Dyrektora, nie stwierdzono barier w tym zakresie.  

(dowód: akta kontroli str. 215, 316-319) 

3.9. Na dzień uruchomienia strony internetowej www.wok4u.eu liczba 
upowszechnionych obiektów wynosiła 1227. Na dzień 30 listopada 2014 r. 
zawartość bazy udostępnionych obiektów wzrosła do 1579, a w dniu 10 stycznia 
2015 r. do 2153. Wraz ze wzrostem zasobów w wersji cyfrowej podejmowano 
działania na rzecz ich dostępności oraz zwiększenia społecznej świadomości 
o możliwościach korzystania z zasobów cyfrowych, co opisano w pkt 3.2. 
niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 

(dowód: akta kontroli str. 9, 316-319) 
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3.10. W celu ograniczenia ryzyka uszkodzenia lub utraty zbiorów Dyrektor ustalił 
regulamin pracowni digitalizacyjnej oraz określił zasady archiwizacji danych, 
co  opisano w pkt 2.6. niniejszego wystąpienia. W myśl tego regulaminu, dostęp do 
pracowni miały jedynie upoważnieni pracownicy Muzeum. Komputery 
zabezpieczone były hasłem, a także programem antywirusowym Panda Antivirus 
Pro 2014 z wbudowanym firewallem. Zabezpieczenie danych na macierzy dyskowej 
zapewnione było poprzez wbudowane kontrolery RAID. W celu weryfikacji 
poprawności danych i podjęcia działań w celu usunięcia ewentualnych 
nieprawidłowości, w każdym momencie możliwa była weryfikacja sumy kontrolnej 
danych (również wstecz). Dostęp do plików powstałych w wyniku digitalizacji 
możliwy był jedynie w zabezpieczonej podsieci ViLAN. W ramach systemu 
zabezpieczeń zapewniono także nieprzerwane zasilanie macierzy dyskowej, 
poprzez wykorzystanie zasilacza UPS. 

(dowód: akta kontroli str. 25-32, 192-196) 

3.11. W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły dodatkowe koszty związane 
z zapewnieniem bezpieczeństwa zbiorom cyfrowym. Zakupione w ramach dotacji 
urządzenia i dyski zewnętrzne zaspakajały dotychczasowe potrzeby Muzeum w tym 
zakresie.  

(dowód: akta kontroli str. 212-213) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 

 

  

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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IV. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli23, 
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 Opolu. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK, proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwagi. 

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. 

 

 

 

Opole, dnia 09 lutego 2015 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Opolu 

Kontroler Dyrektor 
 Jarosław Pałęga 

Specjalista kontroli państwowej 

 

........................................................ 

 

........................................................ 
podpis podpis 

  

  

 

                                                      
23 Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm., dalej: ustawa o NIK. 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


