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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 Warszawie 

Kontroler Kontrolę, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 

Izbie Kontroli1, przeprowadził Janusz Zakrzewski, główny specjalista k.p., 

upoważnienie do kontroli nr 93573 z dnia 13 stycznia 2015 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

 

Jednostka 

kontrolowana 
Muzeum Narodowe w Warszawie2, 00 – 485 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 3 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Agnieszka Morawińska, Dyrektor Muzeum Narodowego 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie3 efekty procesu digitalizacji polskiego 

dziedzictwa narodowego realizowanego przez Muzeum Narodowe w Warszawie ze 

środków Wieloletniego Programu Rządowego Kultura + (WPR). Według stanu na 

31 grudnia 2014 r. zdigitalizowano 7,75% zbiorów Muzeum.  

Dotacje celowe przyznawane przez Narodowy Instytut Audiowizualny4 w ramach 

programu Kultura + (priorytet Digitalizacja)5 w latach 2011-2014 w łącznej kwocie 

3 285,70 tys. zł zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Muzeum rzetelnie 

rozliczyło otrzymane dotacje, zapewniło odpowiednią jakość zdigitalizowanych 

materiałów oraz bezpieczeństwo ich przechowywania.  

Jednostka prawidłowo realizowała działania mające na celu upowszechnianie 

wiedzy o zrekonstruowanych cyfrowo dobrach kultury.  

W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowość dotyczącą udzielenia zmówienia 

publicznego o wartości 225,9 tys. zł na wykonanie 4 374 zdjęć cyfrowych 

z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych6. 

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

2 Dalej także: Muzeum lub MNW. 

3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. 

4 Dalej także: NInA lub Operator. 

5 Wieloletni Program Rządowy Kultura + przyjęty uchwałą  Rady Ministrów Nr 176/2010 z dnia 12 października 2010 r., dalej 
także: Program. 

6 Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm., dalej także: ustawa Pzp.  

Ocena ogólna 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Efekty digitalizacji zasobów kultury 

1.1. Według stanu na 31 grudnia 2014 r. Muzeum dysponowało 

725 915 obiektami dziedzictwa kultury w siedmiu rodzajach, z tego do digitalizacji 

przeznaczono 725 903 zbiorów. Zdigitalizowanych, ujętych w systemie 

bazodanowym i posiadających dokumentację wizualną w formacie Tiff7 było 

56 276 obiektów (113 680 plików cyfrowych), tj. 7,75% wszystkich wytypowanych do 

digitalizacji. W poszczególnych rodzajach obiektów dziedzictwa kultury postęp 

digitalizacji przedstawia się następująco: 

− obrazy8 - 15 243 obiektów, zdigitalizowano 10 046 (65,91%), 

− rzemiosło artystyczne, rzeźba, płaskorzeźba9 – 100 127 obiektów, 

zdigitalizowano 8 355 (8,35%),  

− rysunki i grafiki kolorowe10 - 198 548 obiektów, zdigitalizowano 22 790 

(11,48%), 

− dokumenty, rękopisy, fotografie11 – 167 000 obiektów, zdigitalizowano 

10 151 (6,08%), 

− monety, medale12 – 244 915 obiektów, zdigitalizowano 4 887 (2,0%), 

− malarstwo naścienne13 – 82 obiekty, zdigitalizowano 47 (57,32%), 

− szklane negatywy – 17 000 obiektów, zdigitalizowano 12 489 (73,46%). 

(dowód: akta kontroli str. 4) 

W okresie objętym kontrolą14 wielkość zasobów dóbr kultury uległa zwiększeniu 

o 5 953 obiekty.  

W tym czasie zdigitalizowanych zostało 35 921 obiektów. Wydatkowano na ten cel 

łącznie 5 218,5 tys. zł, w tym ze środków programu Kultura + - 3 285,7 tys. zł 

(64,1%) i środków własnych - 1 932,8 tys. zł (35,9%). I tak: 

− w 2011 r. – zdigitalizowano 3 380 obiektów, wydatkowano 1 593,4 tys. zł,  

− w 2012 r. – zdigitalizowano 9 222 obiektów, wydatkowano 1 288,3 tys. zł,  

− w 2013r. – zdigitalizowano 11 404 obiekty, wydatkowano 1 113,3 tys. zł,  

− w 2014 r. – zdigitalizowano 11 915 obiektów, wydatkowano 1 223,5 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 5, 6) 

Według stanu na 31 grudnia 2014 r. w Muzeum pozostało do digitalizacji 669 639 

obiektów. Przy założeniu, jak wyjaśniła kierowniczka Działu Digitalizacji 

i Dokumentacji Wizualnej, że digitalizowanych będzie ok. 12 500 obiektów rocznie 

do ukończenia potrzebowalibyśmy 53 lat. Doposażenie pracowni, tj. utworzenie 

                                                           
7 Komputerowy format plików graficznych. 

8 Zbiory Sztuki Polskiej do 1914 r. – ilość 5 890, zdigitalizowano 4 757 (80,76%), Zbiory dawnej Sztuki Europejskiej – ilość 
3 311, zdigitalizowano 2 558 (77,26%), Zbiory Sztuki Nowoczesnej – ilość 4 320, zdigitalizowano 1 872 (43,33%), Gabinet 
Miniatur – ilość 1 161, zdigitalizowano 691 (59,52%), Kolekcja Ikon – ilość 561, zdigitalizowano 168 (29,95%). 

9 Kolekcja Sreber i Metali – ilość 17 697, zdigitalizowano 717 (4,05%), Kolekcja Ceramiki – ilość 10 824, zdigitalizowano 584 (5,40%), Kolekcja 
Tkanin – ilość 4 149, zdigitalizowano 637 (15,35%), Kolekcja Szkła – ilość 4 119, zdigitalizowano 80 (1,94%), Kolekcja Mebli 
– ilość 2 393, zdigitalizowano 1 065 (44,50%), Kolekcja Variów i Masoników – ilość 10 075, zdigitalizowano 90 (0,89%), 
Zbiory Sztuki Orientalnej – ilość 8 997, zdigitalizowano 2 881 (32,02%), Zbiory Sztuki Starożytnej i Wschodniocrześcijańskiej – 
ilość 15 958, zdigitalizowano 1 057 (6,62%), Zbiory Sztuki Średniowiecznej – ilość 778, zdigitalizowano 476 (61,18%), 
Kolekcja nowych Mediów – ilość 12 (filmy cyfrowe, nie wymagają digitalizacji), Ośrodek Wzornictwa Nowoczesnego - ilość 
25 125, zdigitalizowano 768, (3,06%). 

10 Kolekcja Grafiki Polskiej – ilość 52 009, zdigitalizowano 4 158 (7,99%), Kolekcja Rysunku Polskiego – ilość 53 270, 
zdigitalizowano 8 159 (15,32%), Kolekcja Rycin Obcych – ilość 48 574, zdigitalizowano 3 321 (6,84%), Kolekcja Rysunków 
Obcych – ilość 10 740, zdigitalizowano 2 385 (22,21%), Kolekcja Grafiki i Rysunku po 1945 – ilość 33 955, zdigitalizowano 
4 767 (14,04%). 

11 Zbiory Ikonograficzne i Fotograficzne. 

12 Gabinet Monet i Medali. 

13 Kolekcja Sztuki Nubijskiej i Etiopskiej. 

14 Lata 2011-2014 

Opis stanu 

faktycznego 
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stałych stanowisk do fotografowania umożliwiłoby zwiększenie średniej liczby zdjęć 

do 30 tys. rocznie. Wówczas cała digitalizacja zajęłaby ok. 22 lata. Znaczące 

przyspieszenie prac możliwe jest wyłącznie w przypadku zatrudnienia fotografów 

i skanerzysty (co najmniej 4 etaty) oraz zapewnienie im stanowisk pracy – tj. 

konieczne byłoby stworzenie nowej pracowni fotograficznej. Wówczas realny byłby 

przyrost do 50 tys. plików cyfrowych rocznie. Gdyby udało się dodatkowo znaleźć 

środki na kontynuację współpracy z firmą zewnętrzną całość digitalizacji zajęłaby 

ok. 15 lat.  

 (dowód: akta kontroli str. 6-11) 

1.2. Muzeum nie określiło kryteriów selekcji zbiorów do digitalizacji. Digitalizacja 

prowadzona była w oparciu o plan 5-letni związany z realizacją programu Kultura + 

oraz pozostałe zlecenia zgodnie z doraźnymi potrzebami Muzeum, 

tj. dokumentowanie nabytków, depozytów lub zbiorów wypożyczanych. Zastępca 

dyrektora ds. naukowych poinformował, że dyrekcja Muzeum przekazywała we 

wrześniu 2014 r. poszczególnym Kuratorom Zbiorów kryteria dotyczące doboru 

obiektów przeznaczonych do digitalizacji. Przedstawiono ogólne kryteria wyboru 

obiektów do digitalizacji, tj: 1) obiekty o szczególnej wartości, 2) obiekty 

o szczególnej wartości, nie udostępnione na stałych ekspozycjach z powodów 

konserwatorskich, 3) obiekty o szczególnej wartości, dotąd nie udostępnione 

cyfrowo, 4) obiekty reprezentatywne dla zbiorów i kolekcji, 5) obiekty budzące 

szczególne zainteresowanie wśród odbiorców, 6) obiekty dotąd nie zdigitalizowane, 

7) obiekty mające wysokiej jakości cyfrowy wizerunek, 8) obiekty najlepiej 

opracowane merytorycznie, 9) obiekty spełanijące kryteria prawne. 

 (dowód: akta kontroli str.237-243, 256) 

1.3. W okresie objętym kontrolą Muzeum zawarło z Narodowym Instytutem 

Audiowizualnym w Warszawie cztery umowy o wartości ogółem 3 607,5 tys. zł na 

dofinansowanie zadania „Budowa Cyfrowego Muzeum Narodowego w Warszawie” 

ze środków Wieloletniego Programu Rządowego Kultura + Priorytet Digitalizacja, tj.: 

- umowę Nr 00043/11/NInA z 13 października 2011 r. o wartości 1 583,9 tys. 

zł z terminem realizacji do 31 lipca 2012 r. 

(dowód: akta kontroli str. 36-56) 

- umowę Nr 00077/12/NInA z 15 października 2012 r. o wartości 691,5 tys. zł 

z terminem realizacji do 31 lipca 2013 r., 

(dowód: akta kontroli str. 96-106) 

- umowę Nr 00231/13/NnA z 4 października 2013 r. o wartości 400,0 tys. zł 

z terminem realizacji do 31 grudnia 2013 r., 

(dowód: akta kontroli str. 153-161 

- umowa Nr 00150/14/NInA/ z 24 września 2014 r. – o wartości 932,1 tys. zł 

z terminem realizacji do 31 lipca 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 197-206) 

Muzeum otrzymywało ww. środki finansowe z programu Kultura + na podstawie 

wniosków o dofinansowanie, w których m.in. określano zakres prac do wykonania 

wraz z uzasadnieniem, wartość i źródła finansowania oraz harmonogram realizacji 

zadania. 

Po zakończenie realizacji poszczególnych umów Muzeum przedstawiało NInA – 

raporty z wykonania zadania w terminach i w odpowiedniej formie. Z przeznaczonej 

do wykorzystania w latach 2011–2014 dotacji w kwocie 3 374,1 tys. zł wydatkowano 

ogółem 3 285,7 tys. zł zwracając do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
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88,4 tys. zł (2,5% z otrzymanej dotacji) z tytułu niewykorzystanych środków na 

inwestycje w kwocie 47,5 tys. zł oraz na wydatki bieżące 40,9 tys. zł.  

 (dowód: akta kontroli str. 12-219) 

Największa część niewykorzystanych środków w kwocie 29,2 tys. zł dotyczyła 

współpracy z Fundacją Nowoczesna Polska, dzięki której część zasobów została 

udostępniona uczniom i nauczycielom w bibliotece internetowej Wolne Lektury. 

Fundacja zrealizowała zaplanowane zadania za kwoty niższe od pierwotnie 

szacowanych. Oszczędności wystąpiły przy zakupie stanowiska komputerowego 

wraz z oprogramowaniem do oceny jakości fotografii i materiałów - planowano 

30 tys. zł wydatkowano 19,6 tys. zł. Zakupiono również o 832 zdjęcia mniej niż 

wskazano we wniosku (zwrot 40,8 tys. zł). 

 (dowód: akta kontroli str. 219-221) 

1.4. W ocenie zastępcy dyrektora ds. naukowych środki z Programu Kultura + 

były odpowiednie, mając na względzie potrzeby Muzeum, jak i możliwości 

wydatkowania. Digitalizacja muzealiów to proces złożony uzależniony od wielu 

czynników. Czynniki mające wpływ na wielkość wnioskowanej dotacji to ilość i 

wielkość pracowni digitalizacyjnych. Ponadto każdy obiekt poddawany digitalizacji 

musi zostać uprzednio ujęty w systemie bazodanowym. Częstokroć przed 

digitalizacją konieczne jest sporządzenie opinii konserwatorskiej lub w razie 

potrzeby wykonanie niezbędnych zabiegów konserwatorskich. 

(dowód: akta kontroli str. 222-223) 

1.5. Muzeum do ewidencjonowania zasobów dóbr kultury wykorzystuje system 

muzealny MONA15. Sposób budowy inwentarza elektronicznego i przygotowania 

bazy danych do przeprowadzenia skontrum komputerowego dyrektor Muzeum 

określił zarządzeniem16. W okresie objętym kontrolą w Muzeum przeprowadzono 

skontrum zabytków dla Zbiorów Sztuki Orientalnej oraz Zbiorów Sztuki Starożytnej. 

Z analizy protokołów z przeprowadzonych skontrum zabytków w tych zbiorach 

wynika, że nie wystąpiła sytuacja utraty zbiorów w wyniku zbyt późnej digitalizacji. 

Stwierdzono ogółem 57 braków wykazywanych we wcześniejszych skontrach lub 

jako różnice inwentarzowe do wyjaśnienia. 

(dowód: akta kontroli str. 224-236) 

Elektroniczną ewidencję zabytków Muzeum rozpoczęło w 1990 r. przy 

wykorzystaniu oprogramowania MONA. Obecnie w Muzeum używana jest trzecia 

wersja oprogramowania, która pozwala na zarządzanie muzealiami i spełnia 

potrzeby Muzeum w tym zakresie.  

 (dowód: akta kontroli str. 261-263) 

1.6. W latach 2011-2014 w planach finansowych jednostki ujęto środki dotacji 

Programu Kultura +, w 2011 r. – wydatki bieżące - 345,1 tys. zł, majątkowe 

843,7 tys. zł, w 2012 r. – wydatki bieżące – 321,1 tys. zł, majątkowe − 301,9 tys. zł, 

w 2013 r. – wydatki bieżące – 573,6 tys. zł, majątkowe − 41,9 tys. zł, w 2014 r. – 

wydatki bieżące – 526,4 tys. zł, majątkowe − 172 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 480-487) 

1.7. Muzeum opracowało Strategię Cyfrową Muzeum Narodowego w Warszawie 

na lata 2014-2020, w której przewidziano m.in.: „Inwentarz elektroniczny zbiorów” 

oraz „Udostępnianie zbiorów Cyfrowe MNW”. W strategii nie określono wskaźników 

                                                           
15 Elektroniczny system bazodanowy wykorzystywany do tworzenia inwentarza elektronicznego zbiorów Muzeum. 

16 Nr 20 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie przygotowania inwentarza elektronicznego dla zasobów MNW. 
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realizacji poszczególnych działań oraz nie oszacowano środków niezbędnych na ich 

realizację.  

(dowód: akta kontroli str. 244-260) 

Zastępca dyrektora ds. naukowych wyjaśnił, że Muzeum jak dotąd nie dokonywało 

szacowania kosztów digitalizacji całości kolekcji. W sytuacji trwającej inwentaryzacji 

zbiorów w systemie elektronicznym, jak również trwającej w kilku działach 

reinwentaryzacji zbiorów szacowanie kosztów na tym etapie byłoby bezzasadne. 

Dopiero, kiedy baza danych będzie kompletna a wszystkie kolekcje przejdą 

skontrum w systemie elektronicznym, takie szacunki byłyby możliwe do wykonania. 

Istnieje prawdopodobieństwo, że Muzeum w najbliższym czasie przejdzie 

reorganizację dotychczasowego systemu digitalizacji. Zmianę wymusza program 

Polska Cyfrowa (projekt E-Muzea koordynowany przez Narodowy Instytut 

Muzealnictwa i Ochrony Zabytków17). Ma ona polegać na wzmocnieniu pracowni 

własnych i zwiększeniu zatrudnienia etatowych fotografów. Na obecnym etapie 

szacowanie kosztów dokonywane jest wyłącznie w odniesieniu do konkretnych grup 

obiektów poddawanych digitalizacji.  

(dowód: akta kontroli str. 266)  

1.8. W ocenie jednostki kontrolowanej czynnikiem, który negatywnie wpływa na 

organizację procesu digitalizacji prowadzonej w ramach dofinansowania z programu 

Kultura + jest późne podpisywanie umów o dofinansowanie a co za tym idzie późne 

otrzymywanie środków finansowych, tj. wiele miesięcy po planowanym zgodnie 

z harmonogramem rozpoczęciu projektu. Miało to negatywny wpływ na organizację 

pracy, w tym brak możliwości odbioru zlecanych prac etapami oraz zamawianie 

sprzętu z wyprzedzeniem.  

(dowód: akta kontroli str.223 ) 

1.9. Zgodnie z raportem końcowym z wykonania zadań w ramach Programu 

Kultura + obejmującym okres 13 październik 2011 r. – 31 lipca 2012 r. Muzeum 

przekazało NInA kopie wzorcowe zdigitaliowanych materiałów (taśma magnetyczna) 

oraz metadane opisowe 3 000 rekordów zabytków. Zgodnie z § 4 ust. 4 umowy 

nr 00231/13/NInA w dniu 17 października 2014 r. Muzeum przekazało NIMOZ 

egzemplarze kopii wzorcowych zdigitalizowanych obiektów oraz metadanych 

opisowych wprowadzonych do bazy danych w ramach Programu Kultura + (edycja 

I, II i III). Zgodnie z treścią umowy materiały zostały przekazane w formie taśm LTO.  

(dowód: akta kontroli str. 58-71, 264-265) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 

stwierdzono nieprawidłowości  

NIK zwraca uwagę, iż Muzeum Narodowe nie opracowało szczegółowego 

wieloletniego planu digitalizacji zasobów ani nie oszacowało jego kosztów, w tym - 

kosztów elektronicznego przechowywania już zdigitalizowanych zasobów. Zdaniem 

Izby utrudnia to racjonalne planowanie pozyskiwania środków finansowych (w tym – 

ze źródeł publicznych) niezbędnych do pełnej digitalizacji zasobów i trwałego ich 

zachowania. 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 

w zbadanym zakresie. 

                                                           
17 Dalej także: NIMOZ. 

Ustalone 

nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 

badanej działalności  

Ocena cząstkowa 
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Stan infrastruktury technicznej dla zasobów cyfrowych 

2.1. W związku z digitalizacją zbiorów, w okresie objętym kontrolą, Muzeum 

wydatkowało ogółem 5 218,5 tys. zł, z tego ze środków programu Kultura + 

3 285,7 tys. zł (64,1%) oraz ze środków własnych 1 932,8 tys. zł (35,9%), w tym:  

− w 2011 r. wydatkowano 1 593,4 tys. zł (środki własne 435,0 tys. zł (27,3%), 

program Kultura + 1 158,4 tys. zł (72,7%) na:  

a) urządzenie pracowni digitalizacyjnej (754,6 tys. zł, w tym środki własne 

4,7 tys. zł (0,6%), programu Kultura + 749,9 tys. zł (99,4%)), 

b) prowadzenie digitalizacji (775,3 tys. zł), w tym środki własne 430,2 tys. zł 

(55,5%), programu Kultura + 345,1 tys. zł (44,5%)), 

c) udostępnianie materiałów cyfrowych (63,5 tys. zł programu Kultura +); 

− w 2012 r. wydatkowano 1 288,3 tys. zł (środki własne 432,3 tys. zł, (33,6%), 

programu Kultura+ 856,0 tys. zł, (66,4%)) na: 

a) urządzenie pracowni digitalizacyjnej (294,6 tys. zł, w tym środki własne 

7,7 tys. zł (2,6%), programu Kultura + 286,9 tys. zł (97,4%)), 

b) prowadzenie digitalizacji (988,2 tys. zł, w tym środki własne 419,1 tys. zł 

(42,4%), programu Kultura + 569,1 tys. zł (57,6%)), 

c) udostępnianie materiałów cyfrowych (5,5 tys. zł środki własne); 

− w 2013 r. wydatkowano 1 113,3 tys. zł (środki własne 498,1 tys. zł (44,7%), 

programu Kultura + 615,2 tys. zł (55,3%)) na:  

a) urządzenie pracowni digitalizacyjnej (76,2 zł, w tym: środki własne 

34,5 tys. zł (45,3%), programu Kultura + 41,7 tys. zł, (54,7%), 

b) prowadzenie digitalizacji (1 037,1 tys. zł, w tym: środki własne 463,6 tys. zł 

(44,7%), programu Kultura + 573,5 tys. zł (55,3%)); 

− w 2014 r. wydatkowano 1 223,5 tys. zł (środki własne 567,4 tys. zł (46,4%), 

program Kultura + 656,1 tys. zł18 (53,6%) na:  

a) urządzenie pracowni digitalizacyjnej (214,0 tys. zł, w tym: środki własne 

40,0 tys. zł (18,7%), program Kultura + 174,0 tys. zł (81,3%)), 

b) prowadzenie digitalizacji (951,0 tys. zł, w tym: środki własne 516,4 tys. zł 

(54,3%), program Kultura + 434,6 tys. zł (45,7%)), 

c) udostępnianie materiałów cyfrowych (58,4 tys. zł, w tym: środki własne 

10,9 tys. zł (18,7%), program Kultura + 47,5 tys. zł (81,3%)). 

(dowód: akta kontroli str. 270) 

W związku z realizacją zadania „Budowa Cyfrowego Muzeum Narodowego 

w Warszawie”, w okresie objętym kontrolą: 

- na urządzanie pracowni digitalizacyjnej (zakup sprzętu i oprogramowania) 

poniesiono 1 339,4 tys. zł, w tym: środki własne 87,0 tys. zł (6,5%), z program 

Kultura + 1 252,4 tys. zł (93,5%), 

- na prowadzenie digitalizacji (poniesiono 3 751,7 tys. zł, w tym: środki 

własne - 1 929,4 tys. zł (51,4%), z programu Kultura + - 1 922,3 tys. zł, (48,6%) 

tj. wykonania fotografii zabytków w kwocie 3 306,0 tys. zł, koszty serwisu 

oprogramowania w kwocie 146,1 tys. zł, selekcji i przygotowania obiektów do 

digitalizacji w kwocie 90,2 tys. zł,  

                                                           
18 Od 2014 r. środki z Programu Kultura +Muzeum otrzymuje w kwotach netto. 

Opis stanu 

faktycznego 



 

8 

- na udostępniania materiałów cyfrowych (poniesiono 127,4 tys. zł, w tym: 

środki własne 16,5 tys. zł (13,0%), z programu Kultura + w kwocie 111,0 tys. zł, 

(87%) przeznaczone na opracowanie narzędzi do publikacji zbiorów w Internecie w 

kwocie 63,5 tys. zł, serwis cyfrowy MNW (projekt graficzny, oprogramowanie) w 

kwocie 64,0 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 271) 

2.2. Muzeum Narodowe posiada prawo wieczystego użytkowania gruntu o pow. 

40 912 m2 stanowiącego własność Skarbu Państwa położnego w Warszawie przy 

al. Jerozolimskich 3 oraz posiada prawo własności budynków, budowli i innych 

urządzeń znajdujących się na tym gruncie19. Muzeum dysponuje 16 924,36 m2 

powierzchni, w tym na pomieszczenia biurowe przeznaczono 674 m2, pracownie 

naukowe 679 m2, magazyny 3 550 m2, powierzchnię wystawową 8 141 m2. 

Pozostała powierzchnia to 1 973 m2 komunikacji oraz inne funkcje 1 907 m2 (m.in. 

sala kinowa, pomieszczenia kotłowni ze stacją trafo, pakowalnia, pomieszczenia 

techniczne). Na pracownie digitalizacyjne (serwerownie) wykorzystywanych jest 

81,68 m2 (tj. 0,48% całkowitej powierzchni) a powierzchnie do archiwizacji 

zdigitalizowanych zbiorów zajmują dodatkowo 19,87 m2.  

(dowód: akta kontroli str. 295-311) 

2.3. Muzeum posiada dwie pracownie fotograficzne, których powierzchnia 

(ok. 24 m2 każde) oraz znajdujący się w nich sprzęt i wyposażenie uniemożliwia 

wykonywanie zdjęć eksponatów z odległości do 1,5 m. Zdjęcia z dalszej odległości 

wykonywane są poza pracownią. Ponadto Muzeum posiada pracownię skanera 

A1 wraz z oprzyrządowaniem umożliwiającym skanowanie dokumentów i obiektów 

płaskich o wymiarach nie większych niż 870x600mm oraz pomieszczenie 

wydzielone z biblioteki ze skanerem A2 wraz z oprzyrządowaniem umożliwiającym 

skanowanie dokumentów i obiektów płaskich formatu A2+. W pomieszczeniach 

Działu Digitalizacji i Dokumentacji Wizualnej o powierzchni ok. 50 m2 poza 

pracującymi w nim pięcioma pracownikami znajduje się Archiwum Analogowej 

Dokumentacji Wizualnej. Magazynowanie zbiorów cyfrowych odbywa się na 

serwerze zainstalowanym w pomieszczeniach piwnicznych wyposażonych w UPS20.  

(dowód: akta kontroli str. 272-283) 

W Muzeum zdigitalizowane obiekty przechowywane są w systemie macierzowym, 

na który składa się: serwer, macierz z dwoma dodatkowymi półkami oraz biblioteka 

taśmowa do wykonywania kopii bezpieczeństwa na taśmach LTO5. Dane są 

kopiowane na taśmy LTO5 codziennie. W cyklach miesięcznych zgromadzone dane 

są kopiowane na taśmy LTO5 i przechowywane na zewnątrz Muzeum, 

tj. w oddziałach Muzeum zlokalizowanych w innych częściach miasta. 

(dowód: akta kontroli str. 284) 

Kierowniczka Działu Digitalizacji i Dokumentacji Wizualnej pismem z 2 grudnia 

2014 r. do zastępcy dyrektora ds. naukowych, przedstawiła propozycję rozbudowy 

pracowni digitalizacyjnych, która jest warunkiem do otrzymania środków 

finansowych na prowadzenie dalszych prac. W uzasadnieniu podała m.in., że 

niewielkie pomieszczenia ulokowane w piwnicy nie spełniają minimalnych 

warunków.  

W odpowiedzi udzielonej kontrolerowi NIK, zastępca dyrektor ds. naukowych 

poinformował, że poprzez zamianę pokoi między działami uda się wygospodarować 

dodatkowe 16-20 m2 na pracownię fotograficzną. 

                                                           
19 Decyzja Wojewody nr 534/93  z dnia 24 września 1993 r. nr G.2.1.7224a.uw/893/91/93/ZM.  

20 Urządzenie zabezpieczające przed utratą danych w przypadku zaniku napięcia. 
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(dowód: akta kontroli str. 285-294) 

2.4. W latach 2011-2014 Muzeum udzieliło trzech21 zamówień publicznych 

w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zdjęć muzealiów, archiwaliów 

w technice analogowej i cyfrowej, łącznie na kwotę 1 692 tys. zł. Ponadto 

29 grudnia 2014 r. udzielono zamówienia z pominięciem procedur określonych w 

przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych i podpisano umowę na wykonanie 

profesjonalnych 4 374 zdjęć muzealiów, archiwaliów w technice cyfrowej do celów 

wydawniczych na kwotę 225,9 tys. zł. W wyniku tych zleceń dokonano digitalizacji 

łącznie 29 479 obiektów22, sfinansowanej z programu Kultura + w kwocie 

1 460,8 tys. zł (brutto).  

(dowód: akta kontroli str. 488-512) 

2.5. Zgodnie z § 37 Regulaminu Organizacyjnego MNW23 koordynacja działań 

związanych z udziałem Muzeum w projektach digitalizacyjnych należy do Działu 

Digitalizacji i Dokumentacji Wizualnej, który podlega Pełnomocnikowi Dyrektora ds. 

Ewidencji i Digitalizacji Zbiorów. Na dzień 31 grudnia 2014 r. w Dziale Digitalizacji 

i Dokumentacji Wizualnej zatrudnionych było 11 osób spośród 346 wszystkich 

pracowników Muzeum a stanowisko Pełnomocnika Dyrektora ds. Ewidencji 

i Digitalizacji Zbioru nie było obsadzone. Nadzór nad digitalizacją sprawował 

zastępca dyrektora ds. naukowych. Część pracowników Działu Digitalizacji 

i Dokumentacji Wizualnej wcześniej pracowała w Dziale Inwentarzy. Jeden 

z pracowników działu zajmujący się administracją systemu oraz pozyskiwaniem 

praw autorskich został zatrudniony w trybie konkursowym. Czterech pracowników 

brało udział w specjalistycznych szkoleniach organizowanych przez NIMOZ. 

(dowód: akta kontroli str. 312-320) 

Zastępca dyrektora ds. naukowych poinformował, że brak jest szczegółowych zasad 

określających wymagania kwalifikacyjne pracowników zajmujących się digitalizacją.  

(dowód: akta kontroli str. 267) 

2.6. Dział Digitalizacji i Dokumentacji Wizualnej opracował „Procedury Pracowni 

Digitalizacyjnej MNW”, na podstawie raportów NIMOZ, określające format zdjęcia 

(Tiff), rozdzielczość (300 dpi), ilość ujęć dla poszczególnych obiektów, zasady 

fotografowania malarstwa i obiektów płaskich, schemat nazewnictwa oraz sposób 

kalibracji sprzętu. Opracowano również wytyczne dotyczące przygotowania obiektu 

do skanowania, w tym kryteria wyboru.  

(dowód: akta kontroli str. 321-3329) 

2.7. W latach 2011-2014 przychody z tytułu opłat za wykonanie zdjęć na 

zlecenie podmiotu zewnętrznego24 wyniosły 1 058,7 tys. zł (brutto), co stanowiło 

0,66% łącznych przychodów Muzeum w tym okresie25. Zgodnie z §2 ust. 1 

zarządzenia nr 1 Dyrektora Muzeum z dnia 9 stycznia 2014 r. Muzeum nie pobierało 

dodatkowych opłat za udzielenie licencji do eksploatacji wizerunków dzieł sztuki 

chronionych prawem autorskim oraz zgodnie z §2 ust. 2 tego rozporządzenia 

Muzeum nie udostępniało fotografii obiektów, do których nie przysługują mu prawa 

                                                           
21 Umowa z dnia 27 grudnia 2011 r. nr 118/P/2011 na kwotę 700 tys. zł, umowa z dnia 8 maja 2013 r. nr 51-P-2013 na kwotę 
492 tys. zł, umowa z dnia 19 grudnia 2013 r. na kwotę 500 tys. zł.  

22 Zgodnie z raportami końcowym realizacji umów: nr 00043/11/NInA – 12 995 obiektów,  nr 00077/12/NInA – 5 504 obiekty, 
nr 00231/13/NInA – 4 680 obiektów oraz raportu częściowego do umowy nr 00150/14/NInA – 6 300 obiektów. 

23 Zatwierdzonym zarządzeniem nr 23 z dnia 8 listopada 2011 r. Dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie. 

24 Cennik opłat ustaliła Dyrektor Muzeum zarządzeniami w sprawie ustalenia wysokości opłat za wykonanie fotografii przez 
Muzeum Narodowe w Warszawie na zlecenie podmiotów zewnętrznych, tj. zarządzenie nr 2 z 7 stycznia 2008 r., zarządzenie 
nr 13 z dnia 13 lipca 2012 r., zarządzenie nr 1 z 9 stycznia 2014 r.  

25 Łączne przychody Muzeum w okresie 2011-2014 wyniosły 159 843,3 tys. zł.  
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autorskie umożliwiające swobodne dysponowanie wizerunkiem chronionego działa 

sztuki.  

(dowód: akta kontroli str. 330-338) 

2.8. Szczegółowa analiza trzech postępowań o udzielenie zamówień 

publicznych26 sfinansowanych ze środków Programu Kultura + wykazała, że 

przeprowadzono je zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, 

we wszystkich przypadkach – w trybie przetargu nieograniczonego, wydatkując 

kwotę 680,8 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 339-479) 

2.9. Opracowywanie cyfrowej dokumentacji wizualnej zbiorów, w związku 

z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie 

zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach27, przed 

uzyskaniem środków finansowych w ramach Programu Kultura + kształtowało się na 

poziomie 6,5 tys. zdjęć (ok. 5,0 tys. obiektów) rocznie. Na dzień 31 grudnia 2010 r. 

wykonanych było 31 294 zdjęć cyfrowych 20 355 obiektów, stanowiących 2,8% 

wszystkich zbiorów z bazy 393 391 rekordów inwentarza elektronicznego (MONA). 

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. w bazie danych inwentarza elektronicznego 

(MONA) wpisanych było 538 530 rekordów muzealiów, co stanowiło 74% całości 

zbiorów. 

(dowód: akta kontroli str. 6-11) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 

stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

W dniu 11 grudnia 2014 r. Muzeum ogłosiło przetarg nieograniczony (znak 

sprawy 30/2014) dotyczący wyboru wykonawcy usług: „Profesjonalne usługi 

fotograficzne w zakresie wykonywania zdjęć muzealiów, archiwaliów 

i innych obiektów wskazanych przez zamawiającego metodą 

konwencjonalną i w technice cyfrowej”. W terminie, tj. 19 grudnia 2014 r. 

dwa podmioty złożyły ofertę. Postępowanie to jednak zostało unieważnione 

15 stycznia 2015 r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo 

zamówień publicznych w związku ze zmianą istotnych wytycznych NIMOZ 

dotyczących wykonania odwzorowań.  

Przed unieważnieniem przetargu w dniu 29 grudnia 2014 r. Muzeum 

podpisało z jednym z oferentów ubiegającym się o zamówienie umowę 

nr 161-P-2014, z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych, na wykonanie „profesjonalnych 4 374 zdjęć muzealiów, 

archiwaliów w technice cyfrowej do celów wydawniczych” o wartości 

225,9 tys. zł. 

Dyrektor Muzeum wyjaśniła, że: „Dotychczas usługi fotografii zlecane były na 

podstawie umowy z dnia 4 grudnia 2013 r. z wykonawcą wyłonionym 

w konsekwencji przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Mając na uwadze ostatnią 

nowelizację przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności 

treść art. 4 pkt 8b, w związku z faktem, że usługi fotografii dotyczyły elektronicznej 

wystawy Cyfrowe Muzeum Narodowe w Warszawie udzielenie zamówienia 

nastąpiło bez zastosowania przepisów ustawy, po przeprowadzeniu konkursu ofert, 

zgodnie z obowiązującymi regulacjami wewnętrznym MNW.” 

                                                           
26 Tj. „Zakup i dostawa skanera dziełowego” – 550,0 tys. zł, „Dostawa wyposażenia pracowni fotograficznej i pracowni 
skanera” – 88,0 tys. zł, „Zakup, dostawa i instalacja półki dyskowej do macierzy” – 37,5 tys. zł. 

27 Dz. U. Nr 202, poz. 2073.  

Ustalone 

nieprawidłowości 
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W ocenie NIK Muzeum dokonało zamówienia publicznego na wykonanie usług 

fotograficznych (umowa z 29 grudnia 2014 r.) w trakcie toczącego się postępowania 

w trybie określonym w art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych mającego ma 

celu wyłonienie wykonawcy tych usług, co stanowiło naruszenie przepisów 

art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Muzeum przeprowadziło postępowanie, w którym nie 

zapewniło uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców.  

(dowód: akta kontroli tom II  str.12-48) 

NIK zwraca uwagę na niewielką powierzchnię Muzeum, tj. 81,68 m2 przeznaczoną 

na realizację prac digitalizacyjnych – co stanowi jedynie 0,48% całkowitej 

powierzchni, pomimo przeznaczenia znacznej powierzchni, tj. 1 907 m2 (11,2% 

całkowitej powierzchni) na różne inne funkcje techniczne Muzeum.  

(dowód: akta kontroli str. 311) 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie stan techniczny i  wyposażenie 

pracowni do digitalizacji. Pracownicy Działu Digitalizacji i Dokumentacji Wizualnej 

gwarantowali prawidłową realizację powierzonych zadań. Z uwagi na 

niewygospodarowanie odpowiedniej powierzchni dla potrzeb studia fotograficznego 

część zbiorów była digitalizowana przez firmę zewnętrzną, co powodowało m.in. 

konieczność organizowania odpowiednich warunków (oświetlenie) do wykonania 

zdjęć w różnych miejscach na terenie Muzeum. W ocenie NIK, mogło to mieć 

wypływ na mniejszą liczbę wykonanych zdjęć niż zakładano w planach (w 2014 r. 

zwrócono 40,8 tys. zł z tytułu niewykonania 832 zdjęć). Stwierdzono 

nieprawidłowość w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

wykonywanie ww. usługi fotograficznej w 2014 r.  

 

Upowszechnianie zdigitalizowanych zbiorów cyfrowych 

3.1. Muzeum 12 maja 2011 r. upowszechniło na stronie internetowej 

www.cyfrowe.mnw.art.pl28 pierwszych 1 141 zdigitalizowanych obiektów dóbr 

kultury. Na dzień 31 grudnia 2014 r. udostępniono łącznie 16 983 zbiorów, tj. 30,2% 

wszystkich zdigitalizowanych. Od kwietnia 2011 r. zbiory MNW są dostępne również 

w portalu Europeana (http://www.europeana.eu/), a od 18 marca 2013 r. 

udostępniono 5 500 obiektów w aplikacji na modelach telewizorów Smart TV. 

Dodatkowo zbiory dostępne były na stronie Federacji Bibliotek Cyfrowych 

(http://fbc.pionier.net.pl) a niektóre publikacje na profilu Muzeum na facebooku. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 1-4) 

Od lutego do listopada 2012 r. Dział Edukacji Muzeum prowadził własny profil na 

facebooku29 (659 „polubień” – stan na 15 lutego 2015 r.), od listopada 2012 r. 

                                                           
28 Na stronie Cyfrowego MNW (http://cyfrowe.mnw.art.pl) za pomocą oprogramowania dMuseion są prezentowane on-line 
cyfrowe eksponaty muzealne, tj. metadane opisowe  powiązane z dokumentacją wizualną. System umożliwia publikację 
dowolnego typu cyfrowych wizerunków obiektów: od dokumentacji fotograficznej, poprzez wizualizacje obiektów 3D, aż do 
złożonych scen rzeczywistości wirtualnej. Metadane opisowe są automatycznie pobieranie z wewnętrznego systemu 
muzealnego i dostosowane do standardu Dublin Core (DCMI). Obsługa muzeum cyfrowego sprowadza się do oznaczania 
w systemie muzealnym zabytków, tych które mają zostać udostępnione online. Dane przechowywane są na dedykowanym 
serwerze Muzeum. Wszystkie zasoby w Cyfrowym MNW dostępne są bezpłatnie. Istnieje możliwość pobrania do użytku 
własnego zdjęcia cyfrowego w formacie JPG. Każdy obiekt cyfrowy posiada unikalny numer protokołu OAI PMH 
umożliwiający wymianę informacji pomiędzy systemami. Takie podejście umożliwia automatyczne udostępnianie przez 
system dMuseion informacji o gromadzonych zbiorach w sposób zgodny z wymaganiami portalu Europeana. Inną formą 
organizacji udostępniania są pokazy. Mają one charakter wirtualnych wystaw i służą eksponowaniu powiązań pomiędzy 
zabytkami z uwzględnieniem kolejności ich prezentowania.  
29 https://www.facebook.com/edukacjamnw?fref=ts 

Uwagi dotyczące 

badanej działalności  

Ocena cząstkowa 
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wspólnie z Działem Komunikacji zarządza głównym profilem MNW na facebooku30, 

(17 871 „polubień” – stan na 16 lutego 2015 r.) na którym udostępniano zdjęcia 

dzieł, filmy z wydarzeń, obiekty z cyfrowego MNW (kilkadziesiąt postów 

tygodniowo). Dział obsługuje oficjalne konto MNW na twitterze31. Profil funkcjonuje 

od lipca 2011 r. Obecnie ma 3 157 osób obserwujących, 702 osób obserwowanych, 

opublikowano 2 089 postów, w tym 152 zdjęcia i filmy (dzieł ze zbiorów, zdjęć 

publiczności, z wydarzeń) – wg stanu na 16 lutego 2015 r. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 9-11) 

MNW udostępniania wszystkim, na życzenie, zdjęcia obiektów nieodpłatnie (JPG, 

2500 pikseli dłuższego boku). Zdjęcia w formacie Tiff, 22 mln pikseli, 300 dpi, 

o które najczęściej zwracają się wydawnictwa komercyjne, udostępniane są 

odpłatnie.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 5) 

Przyczyny niepełnego udostępnienia zdigitalizowanych obiektów w serwisie cyfrowe 

MNW kierownik Działu Digitalizacji i Dokumentacji Wizualnej wyjaśniła tym, że 

każdy w pełni zdigitalizowany obiekt (opis zabytku + zdjęcie) przechodzi weryfikację 

przed udostępnieniem w celu ujednolicenia słownictwa i zapisów usprawniających 

poruszanie się po rozbudowanej bazie danych. Obecnie rocznie publikowanych jest 

kilka tysięcy obiektów. Procesem weryfikacji i udostępniania rekordów w serwisie 

cyfrowe MNW zajmuje się jedna osoba, której działania uzależnione są od 

pracowników merytorycznych, którzy łączą redagowanie opisów zabytków w bazie 

z innymi obowiązkami.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 3) 

3.2. Koszty udostępniania materiałów cyfrowych wyniosły łącznie w latach 2011-

2014 127,4 tys. zł, w tym 16,5 tys. zł (13,0%) - środki własne, 111,0 tys. zł, (87%) – 

Program Kultura +. Ww. środki wydatkowano na opracowania narzędzia do 

publikacji zbiorów w Internecie - 63,5 tys. zł, serwis cyfrowe MNW (projekt graficzny, 

oprogramowanie) - 64,0 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 270-271) 

3.3. Serwis cyfrowe MNW był monitorowany pod względem ilości unikalnych 

użytkowników, ich poszczególnych logów, słów kluczowych i lokalizacji. W roku 

2014 nastąpił wzrost liczby użytkowników w stosunku do roku ubiegłego o 180%. 

Użytkownicy pochodzili łącznie z 94 krajów. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 3-4) 

3.4. Prowadzony przez Muzeum proces digitalizacji obejmuje całość zbiorów, 

w tym obiektów objętych ochroną praw autorskich. W ich przypadku Muzeum nie 

może udostępniać zdjęć zabytków chronionych osobom trzecim. Na przykład 

zdigitalizowane obiekty ze Zbiorów Sztuki Nowoczesnej objęte ochroną praw 

autorskich nie są udostępniane bez odpowiedniej zgody autora lub spadkobiercy. 

Muzeum podejmuje działania niezbędne do pozyskania odpowiedniej zgody lub 

licencji. Od 2013 r. w Dziale Digitalizacji i Dokumentacji Wizualnej zatrudniono 

osobę, która w zakresie obowiązków ma m.in. pozyskiwanie praw majątkowych lub 

licencji od artystów i spadkobierców.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 3) 

3.5. Zdaniem Muzeum udostępnienie odbiorcy zdjęć cyfrowych zabytków to 

niepowtarzalna okazja do prezentacji dziedzictwa kulturowego, które np. z powodów 

                                                           
30 https://www.facebook.com/MuzeumNarodowe?fref=ts 

31 https://twitter.com/muzeum_narodowe 

https://www.facebook.com/MuzeumNarodowe?fref=ts
https://twitter.com/muzeum_narodowe
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konserwatorskich, czy wrażliwości materiału, nie mogłyby być nigdy częścią stałej 

ekspozycji i tylko raz na kilkadziesiąt lat mogły być wystawiane na wystawie. 

Większość zbiorów Muzeum znajduje się w magazynie, wiele z obiektów to 

unikatowe przykłady sztuki polskiej i europejskiej. Realizacja projektu digitalizacji 

sprawiła, że MNW uczestniczy w światowym obiegu wiedzy. Obecność w sferze 

internetowej pozwala wpływać na rozwój społeczeństwa informacyjnego, ale także 

w sposób cyfrowy umożliwia archiwizację zbiorów. Bogactwo treści Muzeum 

cyfrowego umożliwia również odpowiedź na szereg kwerend, które do tej pory 

odbywały się w Muzeum z zaangażowaniem pracowników i z koniecznością 

wyjmowania obiektów z magazynu, co mogło odbić się negatywnie na ich stanie 

zachowania. Digitalizacja zbiorów pozwala również na nawiązywanie nowych form 

współpracy z muzeami na świecie, o czym świadczy obecności zbiorów Muzeum 

w innych repozytoriach cyfrowych.32 Efektem digitalizacji archiwalnych negatywów 

dzieł utraconych m.in. w wyniku strat wojennych było odzyskanie wielu dzieł33. 

Mając dobrej jakości zdjęcia cyfrowe Muzeum i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego ma możliwość podejmowania działań w celu odzyskania obiektu.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 5-8) 

3.6. W latach objętych kontrolą Dział Edukacji podejmował działania związane 

z upowszechnianiem zbiorów w Internecie. Dotyczyły one m.in.: przygotowania 

i publikacji na stronie internetowej34 oraz You Tubie audiodeskrypcji, filmów 

dotyczących wystaw i galerii, audioprzewodników (obecnie dostępne bezpłatnie na 

urządzeniach w Muzeum, planowana jest publikacja na stronie internetowej 

i w aplikacji mobilnej). Dział przygotowuje od 2013 r. cyfrową platformę edukacyjną, 

założeniem której jest edukacja on-line, skierowana do szerokiego grona odbiorców 

(dzieci, młodzież, dorośli, Polacy za granicą, również odbiorcy anglojęzyczni, osoby 

z grup zagrożonych wykluczeniem – m.in. osoby z dysfunkcją wzroku, słuchu, 

mieszkańcy z ośrodków wiejskich), upowszechniająca wiedzę o zbiorach MNW i na 

ich podstawie o historii sztuki, historii polskiej i powszechnej. W tym zakresie Dział 

Edukacji współpracował z organizacjami pozarządowymi.  

(dowód: akta kontroli tom II str.9-11) 

3.7. Zastępca dyrektora ds. naukowych poinformował, że digitalizacja jest 

prowadzona w sposób gwarantujący bezstratny zapis i dostęp do informacji 

w perspektywie nawet kilkudziesięciu lat, archiwizacji poddawane są pliki cyfrowe 

wraz z informacjami technicznymi, metadane opisowe zabytków, kluczowe 

informacje dotyczące używanych systemów. Wykonywane są okresowe przeglądy 

wewnętrzne, sprawdzające poufność, integralność i dostępność danych. Dodatkowo 

każda wykonana kopia bezpieczeństwa podlega weryfikacji integralności operacji 

i plików. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 267) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 

stwierdzono nieprawidłowości.  

 

                                                           
32 Drzeworyty ludowe ze zbiorów Muzeum w Wirtualnym Muzeum Drzeworytów ludowych http://www.drzeworyty.pl/. 
Arcydzieła sztuki orientalnej w sersie Virtual Collection of Asian Masterpieces http://masterpieces.asemus.museum/index.nhn. 
Dzieła z warsztatu Cranacha w Cranach Digital Archive http://www.lucascranach.org/index.html. 

33 M.in. „Czaty” Józefa Brandta, „Murzynka” Anny Bilińskiej-Bohdanowiczowej, „Chrzest dworzanina królowej etiopskiej”, 
„Święty Filip chrzci sługę królowej Kandaki” Johanna Conrada Seekatza oraz „Żydówka z Pomarańczami” Aleksandra 
Gierymskiego.  

34 http://www.mnw.art.pl/multimedia/. 

Ustalone 

nieprawidłowości 

http://www.drzeworyty.pl/
http://masterpieces.asemus.museum/index.nhn
http://www.lucascranach.org/index.html
http://www.mnw.art.pl/multimedia/
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność jednostki kontrolowanej 

w badanym obszarze. 

 

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 o NIK, wnosi o: 

1. wydzielenie niezbędnej powierzchni na potrzeby studia fotograficznego 

niezbędnego do digitalizacji zbiorów Muzeum,  

2. opracowanie wieloletniego planu digitalizacji zasobów z uwzględnieniem 

kosztów niezbędnych do poniesienia, w tym kosztów elektronicznego 

przechowywania zdigitalizowanych obiektów. 

V. 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 Warszawie. 

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. 

 

Warszawa, dnia   26    lutego 2015 r. 

 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  

 Delegatura w Warszawie 

Kontroler 
 

Janusz Zakrzewski 

Główny specjalista k.p. 
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