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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 Ewa Tomaszewska, doradca prawny, upoważnienie do kontroli nr 92348 z dnia 
16 grudnia 2014 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

 

Jednostka 
kontrolowana 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu, ul. Piastowska 
18-20, 45-081 Opole  

 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Tadeusz Chrobak, Dyrektor 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie1 działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. Biblioteka zdigitalizowała 2,62% zbiorów 
wpisanych do inwentarzy, uwzględniając w tym zakresie przyjętą kolejność, jak 
i kryteria digitalizacji określonych kategorii dóbr kultury. Zapewniona została 
odpowiednia jakość zdigitalizowanych materiałów, a także bezpieczeństwo ich 
przechowywania. Dotacje celowe przyznawane przez Narodowy Instytut 
Audiowizualny w Warszawie2 w ramach Wieloletniego Programu Rządowego 
Kultura+3 wykorzystywane były zgodnie z przeznaczeniem, a Biblioteka wywiązała 
się z zobowiązań umownych, osiągając założone wskaźniki oraz rzetelnie 
i terminowo rozliczając otrzymane dofinasowanie. Zakupu wyposażenia do pracowni 
digitalizacji dokonano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych oraz regulacjami wewnętrznymi. Biblioteka zapewniła dostęp 
do materiałów cyfrowych za pośrednictwem strony internetowej www.obc.opole.pl 
i prawidłowo zrealizowała zaplanowane działania na rzecz upowszechniania wiedzy 
o możliwości korzystania z cyfrowych zasobów.  
Przed przystąpieniem do realizacji Programu Kultura+4 Biblioteka upowszechniła 
w Internecie 4 504 obiekty, a według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. liczba ta 
zwiększyła się do 6 018 obiektów. 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje dwustopniową skalę ocen: pozytywna, negatywna.  
2 Dalej: NInA. 
3 Dalej: Program Kultura+. 
4 Według stanu na dzień 29 września 2014 r., tj. przed zawarciem umowy z NInA z dnia 30.09.2013 r. nr 00242/13/NInA.   
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Efekty procesu digitalizacji zasobów kultury 

 
1.1. Według stanu na dzień 30 września 2014 r. Biblioteka dysponowała zasobem 
bibliotecznym obejmującym 357 755 jednostek inwentarzowych, na który składały 
się: książki, czasopisma oraz zbiory nieelektroniczne (specjalne), w tym m.in.  
starodruki, rękopisy, kartografia, płyty, kasety, mikrofilmy, nuty i zbiory elektroniczne.  

(dowód: akta kontroli str. 57-59) 

1.2. W skład zasobu bibliotecznego wchodziły następujące rodzaje obiektów 
dziedzictwa kulturowego: 248 177 książek, 14 671 czasopism, 10 653 zdjęć 
i fotografii, 8 185 mikrofilmów, 10 334 inkunabuły, starodruki i rękopisy, 499 
obiektów kartografii oraz 65 138 druków ulotnych, książki rzadkiej, pocztówek 
i medali.  

(dowód: akta kontroli str. 62) 

1.3. Zgodnie z opracowaną w Bibliotece Strategią i planem działalności 
digitalizacyjnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu w ramach WPR Kultura+ 
2012-20155 oszacowano, iż z całości zasobu liczącego według stanu na dzień 
31 grudnia 2011 r. 331 282 jednostki inwentarzowe, digitalizacji należy 
bezwzględnie poddać 51 000 jednostek, obejmujących m.in.: 2 821 starodruków 
(w tym 4 inkunabuły), 882 rękopisy, 1 669 jednostek inwentarzowych grafiki 
zabytkowej, 462 jednostki inwentarzowe kartografii zabytkowej oraz 16 466 
woluminów dziewiętnastowiecznych książek dotyczących Śląska (tzw. silesiaca). 
Ustalono również kolejność prowadzenia digitalizacji. 

(dowód: akta kontroli str. 44-54, 64-66) 

1.4. W planach finansowych Biblioteki na lata 2011 i 2012, jak również 
w pierwotnych planach na lata 2013 i 2014 nie ujęto kwoty środków niezbędnych do 
przeprowadzenia digitalizacji. W związku z zawarciem z NInA w dniach 30 września 
2013 r. i 24 września 2014 r. umów o dofinansowanie realizacji zadania w ramach 
Programu Kultura+, w wyniku zmiany planów finansowych na lata 2013 i 2014 
po stronie wydatków majątkowych ujęto zakup sprzętu do pracowni digitalizacji 
w wysokości odpowiednio 324 402 zł i 117 800 zł.  

(dowód: akta kontroli str. 204-210) 

1.5. W Bibliotece nie oszacowano kosztów pełnej digitalizacji zasobów, gdyż 
zgodnie ze Strategią digitalizacji do utrwalenia na nośnikach cyfrowych wytypowano 
zbiory najstarsze, unikatowe i związane z historią i kulturą Opolszczyzny. Według 
wyjaśnień Dyrektora nie jest przewidywana cyfryzacja wszystkich zbiorów. Z uwagi 
na ponoszone w związku z zaplanowaną działalnością digitalizacyjną wysokie 
koszty zakupu sprzętu do digitalizacji i zatrudnienia dodatkowych pracowników 
(ok. 200 000 zł do 400 000 zł rocznie), zadanie to przekracza możliwości kadrowe 
i finansowe Biblioteki, a przepisy prawne uniemożliwiają udostępnianie w Internecie 
dokumentów, do których istnieją prawa autorskie lub prawa pokrewne. Z tych 
względów Biblioteka skupia się na digitalizacji obiektów najcenniejszych dla 
polskiego i europejskiego dziedzictwa kulturowego, a w najbliższym czasie nie jest 
planowane przeniesienie całości zbiorów na nośniki cyfrowe.   

(dowód: akta kontroli str. 64-66) 

 

                                                      
5 Dalej: Strategia digitalizacji. 
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1.6. W ramach przyjętej Strategii digitalizacji ustalono Plan digitalizacji na lata 2012-
2015, w którym wytypowano kategorie i określono liczbę obiektów danej kategorii 
zakwalifikowanych do zdigitalizowania i bezpłatnego udostępnienia szerokiemu 
kręgowi użytkowników. Kolejność prac digitalizacyjnych określono w następujący 
sposób: 1. zbiory zabytkowe, wchodzące w skład Narodowego Zasobu 
Bibliotecznego (starodruki, rękopisy, zabytkowa grafika i kartografia), 2. zbiory 
z XIX w. i początku XX w., głównie dotyczące Śląska, których przeniesienie na 
nośnik cyfrowy jest konieczne z powodu kwaśnego papieru i niewielkiej liczby 
dostępnych egzemplarzy, 3. dokumenty współczesne, głównie czasopisma, w tym 
utrwalone na mikrofilmach, 4. materiały od osób repatriowanych na Śląsk Opolski po 
II wojnie światowej, w tym albumy fotograficzne, pamiętniki i listy. Zestawienia 
poszczególnych obiektów lub ich grup zakwalifikowanych do digitalizacji ujmowano 
w planach digitalizacji, opracowanych odrębnie dla danego roku kalendarzowego.  
Zgodnie ze Strategią digitalizacji i przyjmowanymi na każdy rok kalendarzowy 
planami digitalizacji w latach 2011-2014 zaplanowano do zdigitalizowania 59 000 
jednostek (tj. 16,45% zasobu Biblioteki), kwalifikując do przenoszenia na nośniki 
cyfrowe następujące obiekty: książki i czasopisma w liczbie 46 469 jednostek 
inwentarzowych, 100 zdjęć, 98 fotografii, 1 000 mikrofilmów, 10 334 inkunabułów 
i starodruków, 499 jednostek kartografii oraz 500 sztuk dokumentów życia 
społecznego.  

(dowód: akta kontroli str. 44-54, 64-66, 67-107) 

1.7. Wymogi dotyczące przeprowadzania zabiegów konserwatorskich zostały 
określone w opracowaniu konserwatorskim Zabytki biblioteczne i archiwalne ze 
zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, zawierającym charakterystykę 
wytypowanych do konserwacji starodruków i dokumentów uwierzytelnionych 
pieczęciami (rękopisów), wytyczne dotyczące konserwacji oraz program prac 
konserwatorskich wraz z zasadami ich wyceny. Obszerną część opracowania 
stanowią prezentacje zbiorów wytypowanych do konserwacji6, obejmujące dla 
każdego z obiektów wyciąg z inwentarza, stan zachowania oraz wycenę prac 
konserwatorskich. 
W zakresie konwersji cyfrowej pierwotnej w Strategii digitalizacji przyjęto normy 
i standardy procesu digitalizacji zgodne z Katalogiem dobrych praktyk digitalizacji 
dla obiektów bibliotecznych, poprzez wskazanie standardów opisu i standardów 
technicznych dla poszczególnych rodzajów obiektów zakwalifikowanych do 
digitalizacji.    

(dowód: akta kontroli str. 44-54, 108-121) 

1.8. Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. na nośniki cyfrowe przeniesiono 
łącznie 9 356 obiektów, stanowiących 2,62% wszystkich zbiorów Biblioteki i 15,86% 
planowanych do digitalizacji, z czego w latach 2011-2014 odpowiednio: 2 332, 
4 164, 1 407 oraz 1 453. Z tego tytułu Biblioteka poniosła nakłady w łącznej 
wysokości 526,09 tys. zł, w tym w poszczególnych latach odpowiednio 10,26 tys. zł, 
8,36 tys. zł, 332,49 tys. zł i 174,98 tys. zł. Środki własne w kwocie 162,31 tys. zł 
stanowiły 30,85% poniesionych nakładów.  

(dowód: akta kontroli str. 52, 317-322) 

1.9 Biblioteka zawarła z NInA dwie umowy dotyczące dofinansowania zadań 
w ramach Programu Kultura+, uzyskując z tego tytułu łącznie 363 779,04 zł, w tym 
233 604,14 zł w 2013 r. i 130 174,90 zł w 2014 r. Określone w umowie z dnia 
30 września 2013 r. cele w zakresie wyposażenia w sprzęt i oprogramowanie oraz 
zatrudnienia dwóch pracowników na okres realizacji projektu zostały w całości 
zrealizowane. Biblioteka dokonała zakupu dwóch skanerów, w tym skanera do 

                                                      
6 W tym 150 kart dla 150 starodruków oraz 12 kart dla 12 rękopisów.   
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formatu A2 i skanera książkowego do formatu A3 wraz z zestawami komputerowymi 
i oprogramowaniem oraz systemu do archiwizacji danych wraz z serwerem, 
wyposażeniem i oprogramowaniem celem digitalizacji szczególnie cennych pozycji 
oraz długotrwałego przechowywania utrwalonych danych. Zwiększono także 
zatrudnienie, zawierając dwie umowy o pracę na okres od dnia 4 listopada 2013 r. 
do dnia 31 lipca 2014 r., a w zakresach czynności zatrudnionych na ich 
podstawie pracowników ujęto obowiązki dotyczące skanowania, opracowywania 
i umieszczania obiektów w Opolskiej Bibliotece Cyfrowej7, zgodnie z przyjętym 
planem digitalizacji. Osiągnięto także zakładany we wniosku o dofinansowanie efekt 
w postaci umieszczenia w Internecie 800 sztuk obiektów przewidzianych do 
digitalizacji. Według danych zawartych w Raporcie końcowym z wykonania tego 
zadania, z szacowanej na 160 000 sztuk liczby skanów do wykonania zrealizowano 
88 687 sztuk (55,43%), co wynikało z przyjętego podczas szacowania założenia 
o wykonywaniu jednej strony obiektu na jednym skanie, podczas gdy zakupiony 
sprzęt umożliwił utrwalanie dwóch stron obiektu na jednym skanie. 
W odniesieniu do umowy z dnia 24 września 2014 r., której termin realizacji ustalono 
do dnia 15 maja 2015 r. Biblioteka zrealizowała w całości cele w zakresie 
wyposażenia pracowni digitalizacji i zatrudnienia pracowników, dokonując w 2014 r. 
zakupu rozszerzenia możliwości posiadanego skanera o digitalizację książek 
o kącie rozwarcia 120 stopni wraz z oprogramowaniem, systemu do długotrwałego 
przechowywania danych oraz szafy ognioodpornej, a także zawierając dwie umowy 
o pracę na okres od 1 sierpnia 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r. Do dnia 31 grudnia 
2014 r. dokonano cyfryzacji 214 spośród 780 obiektów (tj. 27,43%) przewidzianych 
do digitalizacji we wniosku o dofinansowanie, co stanowiło 31 963 z zakładanych do 
wykonania do 48 000 skanów (tj. 66,59%). W Internecie umieszczono natomiast 
98 spośród 630 obiektów przewidzianych do udostępnienia (tj. 15,55%).  
W wyniku realizacji umowy z dnia 30 września 2013 r. wydatkowano łącznie 
363 140,14 zł, tj. o 7 331,86 zł mniej od kwoty wskazanej we wniosku 
o dofinansowanie. Powyższe było wynikiem krótszego niż zakładany okresu 
zatrudnienia pracowników, z uwagi na opóźnienie w podpisaniu umowy 
o dofinansowanie i konieczność częściowego unieważnienia jednego z przetargów, 
a także niższych niż zakładane kosztów zakupu sprzętu i oprogramowania. Kwota 
ta, zgodnie z § 9 ust. 4 umowy o dofinansowanie, została zwrócona na rachunek 
bankowy NInA w dniu 31 grudnia 2013 r.   

(dowód: akta kontroli str. 122-162, 163-193) 

1.10. Według Dyrektora Biblioteki środki uzyskane w związku z realizacją Programu 
Kultura+ jedynie w sposób dostateczny zaspokajają potrzeby Biblioteki w zakresie 
digitalizacji. Dyrektor wskazał także, iż wdrożenie Programu Kultura+ przyczyniło się 
jednak do znaczącego postępu w zakresie cyfryzacji naszych zbiorów bibliotecznych 
i spowodowało znaczące unowocześnienie procesów bibliotecznych. Przyczyniło się 
także do szerszego oddziaływania WBP w Opolu. Z naszych zasobów on-line 
korzystają obecnie czytelnicy z całej Polski, Europy oraz świata. Bez tych funduszy 
nasza działalność w tym zakresie byłaby bardzo znikoma.  

(dowód: akta kontroli str. 64-66) 

1.11. W latach 2011-2014 w Bibliotece nie wystąpiły przypadki utraty zbiorów 
w wyniku zbyt późnej digitalizacji.  

(dowód: akta kontroli str. 211-263) 

1.12. W ocenie Dyrektora Biblioteki proces digitalizacji można przyspieszyć poprzez 
zwiększenie nakładów na sprzęt i oprogramowanie do pracowni digitalizacji, 
zwiększenie zatrudnienia bibliotekarzy cyfrowych, w tym zajmujących się 

                                                      
7 Dalej: OBC. 
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opracowaniem digitalizowanych zbiorów, unikanie digitalizacji tych samych obiektów 
w różnych bibliotekach cyfrowych, zmianę przepisów prawa autorskiego oraz 
budowę sieci instytucji współpracujących w zakresie digitalizacji. 

 (dowód: akta kontroli str. 64-66) 

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

 

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

 

2. Tworzenie infrastruktury technicznej dla zasobów 
cyfrowych 

2.1. W Bibliotece przeprowadzono analizę potrzeb i wymagań w zakresie budowy 
infrastruktury technicznej niezbędnej do digitalizacji dóbr kultury, przyjmując jako 
punkt wyjścia opisany w Strategii digitalizacji stan aktualny na dzień 31 grudnia 
2011 r. Biorąc pod uwagę, iż w Bibliotece od 2010 r. funkcjonuje pracownia 
digitalizacji, w stanowiącym część Strategii digitalizacji planie digitalizacji na lata 
2012-2015 ujęto zadania w zakresie rozwoju infrastruktury i czytelni off-line, 
obejmujące zakup skanerów umożlwiających digitalizację wytypowanych obiektów, 
w tym skanera z szalkami lub kołyską, skanera książkowego A3 oraz zakup sprzętu 
komputerowego, dysków, macierzy i oprogramowania do magazynowania i obróbki 
zeskanowanych materiałów. Zaplanowano także organizację dodatkowego miejsca 
pracy w pracowni digitalizacji i utworzenie trzech stanowisk w czytelni Biblioteki do 
przeglądania zeskanowanych dokumentów w trybie off-line. W późniejszym terminie 
założono wyposażenie pracowni digitalizacji w konwerter plików cyfrowych na 
mikrofilm, skaner mobilny, urządzenie do cyfryzacji zbiorów audiowizualnych oraz 
skaner formatu A1 lub A0.  
Koszty zakupu sprzętu i oprogramowania niezbędnego do zapewnienia 
planowanego rozwoju pracowni digitalizacji oszacowano na łączną kwotę 
445 800,00 zł, a do wykonywania cyfryzacji posiadanych zbiorów przewidziano 
zatrudnienie dwóch pracowników w okresie od 20 września 2013 r. do kwietnia 
2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 44-54, 122-140, 163-183) 

2.2. W latach 2011-2014 w związku z prowadzoną digitalizacją Biblioteka poniosła 
koszty w łącznej wysokości 526 092,21 zł, które pokryte zostały w kwocie 
363 779,04 zł (69,15%) środkami z Programu Kultura+, a 162 313,17 zł (30,85%) 
środkami własnymi Biblioteki. W latach 2011 i 2012 całość wydatków na digitalizację 
w wysokości odpowiednio 10 263,85 zł i 8 359,16 zł została sfinansowana ze 
środków własnych Biblioteki. W 2013 r. na prowadzenie digitalizacji wydatkowano 
łącznie 332 486,58 zł, w tym 98 882,44 zł  ze środków własnych i 233 604,14 zł ze 
środków Programu Kultura+, a w 2014 r. z łącznej kwoty wydatków na ten cel 
w wysokości 174 984,62 zł kwotę 44 807,72 zł stanowiły środki własne, 
a 130 174,90 zł środki Programu Kultura+. Koszty digitalizacji poniesione w latach 
2013 i 2014 w części stanowiącej wkład własny Biblioteki zostały sfinansowane 
z dotacji udzielonej przez Województwo Opolskie8.  

                                                      
8 Na podstawie umów: nr 6/2013 z dnia 22.10.2013 r. i nr 12/2014 z dnia 29.08.2014 r. 
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W okresie objętym kontrolą koszty przygotowania i urządzenia pracowni 
digitalizacyjnej wyniosły łącznie 357 681,06 zł, w tym 331 197,94 zł stanowiły koszty 
zakupu sprzętu, a 26 483,12 zł oprogramowania. Koszty digitalizacji wyniosły 152 
874,32 zł, z czego 64 642,06 zł stanowiły wydatki na wykonywanie i kontrolę 
skanów, a 88 232,26 zł na przetwarzanie, gromadzenie i przechowywanie obiektów 
cyfrowych. Koszty udostępnienia obiektów cyfrowych w latach 2011-2014 wyniosły 
natomiast 15 536,83 zł.   

(dowód: akta kontroli str. 195-201, 317-322) 

2.3. Biblioteka dysponowała siedzibą, która mieściła się w pięciu budynkach, 
stanowiących własność Biblioteki o łącznej powierzchni użytkowej 2 816m2,  
znajdujących się na gruntach będących własnością Skarbu Państwa, oddanych 
Bibliotece w użytkowanie wieczyste. W budynkach siedziby Biblioteki wydzielono 
pomieszczenia przeznaczone na pracownię digitalizacji i serwerownię o łącznej 
powierzchni użytkowej 76,7m2. Biblioteka dysponowała także własnymi budynkami  
i lokalami komunalnymi użytkowanymi na podstawie umów najmu zawartych 
z Miastem Opole, zlokalizowanymi poza miejscem stałej siedziby, w których mieściły 
się następujące komórki organizacyjne: Oddział Zamek Rogów Opolski, 
Introligatornia, Biblioteka Austriacka, Biblioteka Muzyczna i Biblioteka 
Obcojęzyczna. Wszystkie budynki były w dobrym stanie technicznym. 
Pracownia Digitalizacji i Serwerownia były zlokalizowane w trzech pomieszczeniach 
w budynku przy ul. Piastowskiej 18 i 19 w Opolu. Pomieszczenia te były w bardzo 
dobrym stanie technicznym, zostały wyposażone w klimatyzację, zabezpieczenia 
przeciwpożarowe i instalację alarmową. W Pracowni Digitalizacji znajdowały się 
cztery stanowiska do skanowania obiektów przeznaczonych do cyfryzacji, w tym 
dwa stanowiska wyposażone w sprzęt zakupiony w ramach Programu Kultura+, 
tj. skaner kołyskowy SCAN MASTER 2 i skaner AVISION, a także ogniotrwałą szafę 
przeznaczoną do przechowywania skanowanych materiałów. Dwa pozostałe 
stanowiska wyposażone były w skaner Bookeye i skaner Plustek Optic Book 4800. 
W Pracowni znajdowały się także szafy zawierające nośniki, na których zapisano 
zdigitalizowane materiały oraz meble biurowe.  

(dowód: akta kontroli str. 266-267, 268-290, 291-293) 

2.4. Spośród ogólnej liczby zatrudnionych w Bibliotece 95 pracowników, czterem 
osobom (4,21%) z Działu Wspomagania Procesów Bibliotecznych, zgodnie 
z ustalonymi zakresami czynności, powierzono wykonywanie zadań w zakresie 
digitalizacji. Zadanie te obejmowały: przyjmowanie obiektów do digitalizacji, 
weryfikację ich zgodności z planem digitalizacji, skanowanie, obróbkę oraz kontrolę 
i weryfikację jakości zeskanowanych obiektów, a także konwersję danych cyfrowych 
oraz umieszczanie ich w bibliotece cyfrowej i archiwizację na wybranych nośnikach.  
Według wyjaśnień Dyrektora, pracownicy wykonujący zadania w zakresie 
digitalizacji zatrudniani są na stanowiskach merytorycznych, w odniesieniu do 
których wymogi kwalifikacyjne ustalone zostały w Zakładowym Regulaminie 
Wynagradzania Pracowników WBP w Opolu9. Pracownicy ci legitymowali się 
kwalifikacjami umożliwiającymi prawidłową realizację powierzonych obowiązków, 
a nadto zapewniono im udział w szeregu specjalistycznych szkoleń, w tym z zakresu 
obsługi systemu dLibra, problemów cyfryzacji w instytucjach kultury i zagadnień 
prawa autorskiego w bibliotece. 

 (dowód: akta kontroli str. 8-12, 256, 257, 298-303, 304-315) 

 

                                                      
9 W brzmieniu ustalonym zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu z dnia 3 grudnia 2013 r. 
w sprawie wprowadzenia w życie aneksu do Zakładowego Regulaminu Wynagradzania Pracowników WBP w Opolu oraz 
ogłoszenia jednolitego tekstu tego Regulaminu.  
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2.5. W Bibliotece funkcjonowała utworzona w 2010 r. Pracownia Digitalizacji, 
a katalogi zawierające pliki w formacie TIFF, pliki w wersji prezentacyjnej, miniatury 
strony tytułowej oraz opis w formacie xml wraz z plikiem sum kontrolnych kopiowane 
były na macierz do długoterminowego przechowywania danych (znajdującą się 
w serwerowni) lub na dyski twarde. W wyniku przeprowadzonych oględzin 
stwierdzono, iż w Pracowni Digitalizacji znajdowały się szafy, w których 
umieszczono nośniki zawierające zdigitalizowane obiekty, a ich kopie archiwalne 
zapisane na dyskach twardych przechowywane były w odrębnym pomieszczeniu 
magazynowym w Zamku w Rogowie Opolskim. 

(dowód: akta kontroli str. 122-140, 291-293, 294-295, 414) 

2.6. W Bibliotece każdy obiekt poddany digitalizacji był opisywany przy 
wykorzystaniu katalogu bibliotecznego SOWA lub opisów opracowanych przez 
pracowników Biblioteki. Po wykonaniu skanowania obiekt zapisywano na dysku 
lokalnym, a pracownik wykonujący skanowanie dokonywał weryfikacji poprawności 
tej czynności. Następnie obiekt ten przenoszony był na dysk sieciowy (serwer 
z macierzą do przetwarzania danych, dostępny wyłącznie dla pracowników Działu 
Wspomagania Procesów Bibliotecznych) i poddawany dalszej weryfikacji. 
Po sprawdzeniu prawidłowości zdigitalizowanego obiektu przygotowywano wersję 
prezentacyjną do publikacji w OBC lub do udostępnienia w czytelni na miejscu. 
Każdy obiekt umieszczono w odrębnym katalogu, w którym znajdowały się pliki 
w formacie TIFF (wersje archiwalne), pliki w wersji prezentacyjnej (format djvu, pdf 
lub Zoomify), miniatury strony tytułowej oraz opis w formacie xml. Spójność 
tworzonych cyfrowych baz zbiorów sprawdzano poprzez tworzenie i zapisywanie 
sum kontrolnych dla całego katalogu.  

(dowód: akta kontroli str. 414) 

2.7. W Bibliotece zakończono budowę infrastruktury technicznej w zakresie 
umożliwiającym digitalizowanie we własnym zakresie najcenniejszych zbiorów 
Biblioteki, udostępnianie obiektów za pośrednictwem OBC oraz bezpieczne 
przechowywanie danych.  
Jak wyjaśnił Dyrektor, Pracownia Digitalizacji jest stale uzupełniana o kolejne 
urządzenia umożliwiające rozszerzenie zakresu prowadzonej digitalizacji. Wskazał 
także, iż w związku ze stałem rozwojem tej pracowni w planach przewiduje się 
możliwość uzupełnienia sprzętu o urządzenia dodatkowe, takie jak np. konwerter 
plików cyfrowych na mikrofilm, urządzenia do wywoływania mikrofilmów, mobilne 
stanowisko do skanowania zbiorów poza siedzibą Biblioteki, urządzenia do 
cyfryzacji zbiorów audiowizualnych, czy skaner formatu A1 lub A0 do digitalizacji 
zbiorów o większych formatach. 

(dowód: akta kontroli str. 414, 428-429) 

2.8. W 2013 r. Biblioteka dokonała zakupu dwóch skanerów, w tym skanera do 
formatu A2 i skanera książkowego do formatu A3 wraz z zestawami komputerowymi 
i oprogramowaniem oraz systemu do backupu danych wraz z serwerem, 
wyposażeniem i oprogramowaniem, celem digitalizacji szczególnie cennych pozycji 
oraz długotrwałego przechowywania utrwalonych danych. W 2014 r. dokonano 
zakupu rozszerzenia możliwości posiadanego skanera o digitalizację książek 
o kącie rozwarcia 120 stopni wraz z oprogramowaniem, systemu do długotrwałego 
przechowywania danych oraz szafy ognioodpornej. Zakup tych urządzeń 
poprzedzony był dwoma postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego, a w przypadku zamówienia o wartości 
nieprzekraczającej równowartości 30 000 Euro, zapytaniem ofertowym.  

(dowód: akta kontroli str. 202-203, 320-321) 
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W wyniku sprawdzenia dokumentacji ww. postępowań stwierdzono, że: 
− postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono 

z zastosowaniem właściwego trybu udzielenia zamówienia i zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami wewnętrznymi10; 

− oszacowania wartości zamówień dokonano poprzez analizę cen rynkowych oraz 
cen przyjętych dla poprzednio udzielanych tożsamych zamówień, zgodnie z art. 
35 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych11, 
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; 

− opracowane Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia 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 Biblioteki; 

− treść wybranych ofert odpowiadała wymogom określonym w SIWZ, a wyboru 
wykonawców dokonano na podstawie kryterium określonego w SIWZ, 
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. 

(dowód: akta kontroli str. 323-338, 339-354, 355-368, 369-370) 

2.9. W związku z prowadzoną digitalizacją i upowszechnianiem dziedzictwa 
kulturowego Biblioteka nie uzyskała w okresie 2011-2014 żadnych przychodów. 

(dowód: akta kontroli str. 385-394, 395-404) 

2.10. W Bibliotece wykonywano skanowanie obiektów przeznaczonych do 
digitalizacji z wykorzystaniem sprzętu umożliwiającego wykonywanie kopii 
cyfrowych w sposób zapewniający spełnienie wymagań technicznych dla 
poszczególnych grup dóbr kultury, określonych w publikacji pt. Standardy 
w procesie digitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego pod red. Grzegorza 
Płoszajskiego.  

(dowód: akta kontroli str. 405-413) 

2.11. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej dla zakupu 
skanerów i zestawów komputerowych do pracowni digitalizacji zostały określone 
parametry sprzętu umożliwiające osiągnięcie ww. wymagań technicznych.   

(dowód: akta kontroli str. 405-413) 

                                                      
10 Regulamin udzielania zamówień publicznych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, Regulamin pracy Komisji przetargowej 
i Regulamin zamówień do 14 000 Euro, stanowiące Załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do Zarządzenia Nr 14/2007 Dyrektora 
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu z dnia 6 sierpnia 2007 r. oraz Regulamin udzielania zamówień publicznych przez 
Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Opolu obowiązujący w 2014 r. 
11 Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm., dalej: Pzp. 
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2.12. Biblioteka rozpoczęła proces digitalizacji zasobów w 2007 r., przystępując do 
cyfryzacji rękopisów, starodruków, mikrofilmów zawierających starodruki, czasopism 
i książek z XIX w. i początku XX w. oraz szklanych płyt fotograficznych. W wyniku 
realizacji projektu Opolska Biblioteka Cyfrowa, sfinansowanego z Programu 
Operacyjnego Mecenat 2009, utworzono jedyną na terenie województwa opolskiego 
Pracownię Digitalizacji, a w maju 2010 r. uruchomiono OBC. 

(dowód: akta kontroli str. 122-141, 415-417) 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w badanym obszarze. 

 

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

3.1. W ramach określonego w Strategii Rozwoju Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 
im. E. Smołki w Opolu na lata 2011-2020 celu strategicznego: uzyskanie 
rozpoznawalnej pozycji biblioteki regionalnej zaplanowano podejmowanie działań na 
rzecz promocji regionu poprzez bibliotekę cyfrową (cel szczegółowy I.3) 
polegających na utworzeniu konsorcjum Opolskiej Biblioteki Cyfrowej oraz 
wprowadzeniu do OBC off-line czasopism i innych zbiorów z terminem realizacji 
w latach 2011-2020.   
W Strategii digitalizacji przyjęto natomiast, iż gromadzenie, przechowywanie 
i udostępnianie dziedzictwa narodowego jest powinnością instytucji kultury, 
a z uwagi na zorganizowanie w Bibliotece jedynej funkcjonującej pracowni 
digitalizacji i biblioteki cyfrowej, konieczne jest włącznie do tego procesu także 
innych instytucji posiadających cenne zbiory celem ich digitalizacji, która umożliwi 
ich ochronę i udostępnienie szerokiemu gronu odbiorców. Jako jeden z celów  
digitalizacji wskazano współtworzenie społeczeństwa informacyjnego i prezentację 
wielokulturowości regionu, poprzez umieszczanie zdigitalizowanych materiałów 
w domenie publicznej i czytelni off-line, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami. Określając kierunki prowadzonych w Bibliotece prac digitalizacyjnych 
założono udostępnianie on-line zbiorów zabytkowych, wchodzących w skład 
Narodowego Zasobu Bibliotecznego (starodruków, rękopisów, zabytkowej grafiki 
i kartografii) i zbiorów regionalnych dotyczących Śląska z XIX i początku 
XX w.,  a w specjalnie utworzonej w tym celu czytelni, przewidziano udostępnianie 
off-line czasopism współczesnych i materiałów udostępnianych przez osoby 
prywatne (albumy fotograficzne, pocztówki i listy) celem ich zachowania dla 
przyszłych pokoleń.  

(dowód: akta kontroli str. 13-43, 44-54) 

3.2. W latach 2011-2014 Biblioteka prowadziła działania o charakterze 
informacyjnym i promującym zasoby cyfrowe. Działania te obejmowały redagowanie 
stałej wkładki w Nowej Trybunie Opolskiej pt. Między książkami, na łamach której 
prezentowano bieżące informacje dotyczące prowadzonej digitalizacji i obiektów 
umieszczanych w OBC oraz publikację artykułów w wydawanym przez Bibliotekę 
czasopiśmie branżowym Bibliotekarz Opolski. W Bibliotece cyklicznie organizowano 
także wystawy prezentujące zdigitalizowane materiały, w tym w 2012 r.: Silesia 
picta12, Z kresowego albumu13, w 2013 r. Zamkowe opowieści. Szlachta na Śląsku14 
                                                      
12 Wystawa prezentująca zabytkowe mapy, grafiki i starodruki ze zbiorów Biblioteki i zbiorów Biblioteki Naukowej w Ołomuńcu. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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oraz Śląskie zamki i pałace w grafice, a w 2014 r. Ciało ludzkie w starodrukach. 
Aktualne informacje o realizowanych pracach digitalizacyjnych były także 
umieszczane na stronie głównej OBC, na której w zakładce Wystawy prezentowane 
były także wybrane wystawy w wersji elektronicznej.   
                   (dowód: akta kontroli str. 418-426, 431-439, 440-448, 449-465, 466-471) 
 

3.3. W Bibliotece nie sporządzano odrębnej kalkulacji kosztów udostępniania 
zbiorów cyfrowych. Zgodnie z Polityką rachunkowości, ustaloną zarządzeniem 
Dyrektora Biblioteki nr 32/2010 z dnia 01.12.2010 r. w Bibliotece nie prowadzono 
ewidencji kosztów według miejsc ich powstawania, a wyłącznie w układzie 
rodzajowym. Z wyjaśnień Dyrektora wynika, iż wszystkie przedsięwzięcia 
realizowane w danym roku kalendarzowym uwzględniano w planie finansowym i nie 
sporządzano odrębnych kalkulacji kosztów dla poszczególnych komórek 
organizacyjnych. 
  (dowód: akta kontroli str. 371-384, 428-429) 
 

3.4. Działania w zakresie upowszechniania wiedzy o dziedzictwie kulturowym były 
adresowane do mieszkańców Opolszczyzny, czytelników korzystających z zasobów 
Biblioteki oraz bibliotekarzy.  
                   (dowód: akta kontroli str. 418-426, 431-439, 440-448, 449-465, 466-471) 
 

3.5. Biblioteka udostępniała zasoby cyfrowe w ramach OBC, za pośrednictwem 
domeny www.obc.opole.pl. Obiekty cyfrowe były udostępniane w formatach djvu, 
pdf i Zoomify i były prezentowane w pogrupowanych tematycznie kolekcjach 
i podkolekcjach. Podstrona każdej kolekcji zawierała jej opis, wskazanie liczby 
publikacji, rozwijalną Listę publikacji oraz rozwijalną listę Plany wprowadzania 
publikacji. Lista publikacji stanowiła uporządkowany zbiór miniaturowych obrazów 
pierwszych stron zdigitalizowanych obiektów wraz z ich tytułami i danymi 
charakteryzującymi dany obiekt15. W OBC istniało także kilka możliwości 
wyszukiwania zdigitalizowanych obiektów, w tym poprzez obiekty o zbliżonych 
cechach, za pomocą paska wyszukiwarki, z możliwością zastosowania 
wyszukiwania zaawansowanego, uwzględniającego wybrane parametry i zawężenia 
wyszukiwania do danego okresu celem wyszukania obiektów udostępnione w OBC 
w tym okresie. Biblioteka udostępniała także zakładkę e-czytelnia OBC, która 
umożliwia przeglądania publikacji nieudostępnionych w Internecie, z których 
korzystanie możliwe jest wyłącznie w czytelni Biblioteki. 

  (dowód: akta kontroli str. 418-426) 

3.6. Zgodnie ze Strategią digitalizacji, z uwagi na ograniczenia wynikające 
z konieczności przestrzegania przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych do udostępniania w OBC przeznaczone są wyłącznie obiekty, co do 
których prawa autorskie wygasły w związku z upływem 70 lat od śmierci autora. 
Obiekty, co do których Biblioteka nie dysponuje zgodą autora na ich upublicznienie 
udostępniane są wyłącznie na miejscu, w specjalnie utworzonej do tego celu 
czytelni.  
     (dowód: akta kontroli str. 44-54) 
 

                                                                                                                                       
13 Wystawa zdjęć udostępnionych przez osoby repatriowane na teren Opolszczyzny po II wojnie światowej. 
14 Wystawa prezentująca zdigitalizowane grafiki i litografie. 
15 Tj. tytuł, hasło przedmiotowe, wydawca, miejsce wydania, typ zasobu, format, identyfikator zasobu, identyfikator oryginału, 
język oraz wskazanie podmiotu, któremu przysługują prawa do dysponowania publikacją. 
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3.7. W latach 2011-2014 Biblioteka nie zlecała czynności obejmujących 
udostępnianie dziedzictwa cyfrowego innym podmiotom, a realizacja tych działań 
należała do obowiązków pracowników Wydziału Wspomagania Procesów 
Bibliotecznych, co opisano w pkt 2.4 niniejszego wystąpienia. 
  (dowód: akta kontroli str. 304-315, 317-322) 

3.8. W ocenie Dyrektora digitalizacja, a w ślad za tym umożliwienie dostępu do 
zbiorów Biblioteki poza systemem tradycyjnym umożliwia dostęp do zbiorów 
Biblioteki szerokiemu gronu użytkowników. I tak w odniesieniu do wszystkich domen 
internetowych Biblioteki odnotowano w 2014 r. 967 979 odwiedzin. Biblioteka 
zarządza trzema domenami: OBC, wbp.opole.pl oraz bibliotekarz opolski 
i sześcioma subdomenami, tj. bip, muzyka, sowa, ba, ozo, rogow. W 2014 r. na 
stronie OBC było 153 526 wejść. Ponadto posiadamy kanały na youtube, gdzie 
udostępniamy szesnaście filmów oraz profil na portalu Facebook, gdzie 
zamieszczane są informacje o aktualnych wydarzeniach w Bibliotece.   
Wśród odwiedzających OBC byli oprócz głównych odbiorców, tj. Polaków i Niemców 
mieszkańcy Kenii (10), RPA (3), Nowej Zelandii (4), Japonii (15), Chin (12), 
Indonezji (12), Indii (7) i Brazylii (44) i inni.   
  (dowód: akta kontroli str. 428-430) 
 

3.9. Skala zainteresowania zbiorami monitorowana jest poprzez licznik odwiedzin 
strony internetowej OBC, która zawiera wskazanie liczby wszystkich publikacji od 
dnia uruchomienia OBC, liczby aktualnie czytających oraz łączną liczbę czytelników 
od dnia 1 października 2009 r., która w dniu przeprowadzania oględzin, tj. 10 lutego 
2015 r. wynosiła 975 630. W zakładce Statystyki dostępne były także informacje 
o obiektach najczęściej przeglądanych i najlepiej ocenianych oraz dane statystyczne 
dotyczące korzystania z OBC.   
  (dowód: akta kontroli str. 418-426) 

3.10. W dniu uruchomienia OBC, tj. 5 maja 2010 r. liczba udostępnionych obiektów 
wynosiła 786, podczas gdy według stanu aktualnego w dniu 31 grudnia 
2014 r. liczba ta wzrosła do 6 018 obiektów. W miarę postępów w zakresie 
digitalizacji stopniowemu zwiększeniu ulegała liczba zbiorów udostępnianych 
w OBC i czytelni off-line, a działania Biblioteki na rzecz zwiększenia społecznej 
świadomości o możliwości korzystania z tych zasobów opisano w pkt 3.2. 
niniejszego wystąpienia.  

  (dowód: akta kontroli str. 427) 
 

3.11. Według Dyrektora realizację zadań związanych z udostępnianiem zbiorów 
cyfrowych ograniczają przede wszystkim czynniki finansowe, które wpływają na 
planowanie długofalowych zadań Biblioteki w tym zakresie, w tym przewidywane 
zakończenie realizacji Programu Kultura+, który ma być kontynuowany tylko do 
końca 2015 r. 
  (dowód: akta kontroli str. 428-430) 
 

3.12. Bezpieczeństwo obiektów cyfrowych zostało zapewnione poprzez 
wykonywanie wielokrotnych kopii cyfrowych na różnych nośnikach, 
przechowywanych w różnych lokalizacjach: kopii archiwalnych na macierzy 
w serwerowni, przekazywanie kopii archiwalnych do Centrum Kompetencji, 
repozytorium prowadzonego przez Bibliotekę Narodową oraz poprzez 
przechowywanie kopii archiwalnych zapisanych na dyskach twardych w magazynie 
w Zamku w Rogowie Opolskim.    
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Równolegle, po zgromadzeniu odpowiedniej ilości danych na serwerze do 
przetwarzania danych okresowo na taśmie streamerowej tworzona jest kopia 
bezpieczeństwa, a dane te po ich przeniesieniu usuwane są z serwera. 
 (dowód: akta kontroli str. 291-293, 294-295, 414) 

3.13. W okresie objętym kontrolą Biblioteka nie poniosła dodatkowych kosztów 
zapewnienia bezpieczeństwa danych cyfrowych, poza dokonanym przy udziale 
środków z dotacji NInA zakupem sprzętu i oprogramowania do przechowywania 
i archiwizacji zdigitalizowanych zbiorów. 

(dowód: akta kontroli str. 122-141, 163-183, 317-322) 

 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w badanym obszarze. 

 

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 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 Opolu. 

 

Opole, dnia  26 lutego 2015 r. 

  
  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
  Delegatura w Opolu 

Kontroler Dyrektor 
 Ewa Tomaszewska 

doradca prawny 

 

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

 

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

 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


