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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 Robert Kaczmarczyk, doradca prawny, upoważnienie do kontroli nr 

93571 z 8 stycznia 2015 r., Agnieszka Bolesta doradca techniczny upoważnienie do kontroli 

nr 93597 z 27 stycznia 2015 r.  

 (dowód: akta kontroli tom I str. 1-2, tom II str. 1-2) 

Jednostka 

kontrolowana 

Studio Filmowe Zebra w Warszawie2 

ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 

Juliusz Machulski Dyrektor Studia Filmowego Zebra3 

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

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie4 ocenia efekty procesu digitalizacji polskiego dziedzictwa 

narodowego realizowanego przez Studio Filmowe Zebra. Przyjęty plan digitalizacji został 

zrealizowany. Według stanu na 31 grudnia 2014 r. zdigitalizowano 26,8% zbiorów filmowych Studia.  

Dotacje celowe przyznawane przez Narodowy Instytut Audiowizualny5 w ramach programu Kultura+ (priorytet 

Digitalizacja) w latach 2011-2014 (III kwartał) w kwocie 2 071,5 tys. zł (brutto) zostały wykorzystane zgodnie z 

przeznaczeniem. Studio 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.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Efekty procesu digitalizacji zasobów kultury 

1.1. Studio Filmowe Zebra w Warszawie jest państwową instytucją kultury utworzoną przez 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego6 poprzez przekształcenie państwowych instytucji 

filmowych pod nazwą Studio Filmowe „Zebra” i Studio Filmowe „Perspektywa”. 

(dowód: akta kontroli tom I str.5) 

1.2. Zgodnie z § 4 pkt 5 ppkt b Statutu Studia Filmowego Zebra7 do zakresu działalności należy m.in. 

prowadzenie procesu cyfryzacji i rekonstrukcji filmów8.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 6-15) 

                                                           
1 Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm. – dalej także ustawa o NIK. 
2 Dalej także: Studio. 
3 Dalej także: Dyrektor Studia. 
4 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 
5 Dalej także: NInA. 
6 Zarządzenie Nr 53 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia państwowej instytucji 

kultury Studio Filmowe „Zebra” przez przekształcenie państwowych instytucji filmowych” Studio Filmowe „ZEBRA” i Studio Filmowe 

„PERSPEKTYWA”. 
7 Dalej także: Statut. 
8 Statut wprowadzono zarządzeniem MKiDN z dnia 16 października 2012 r. w sprawie nadania statutu Studiu Filmowemu „Zebra”. 

Poprzednio obowiązywało zarządzenie nr 54 MKiDN z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie nadania statutu Studiu Filmowemu „Zebra” . 

Ocena ogólna 

Opis stanu 

faktycznego 



1.3. Zarządzeniem nr 54 z dnia 1 sierpnia 2012 r. Dyrektora Studia wprowadzono Regulamin organizacyjny 

Studia Filmowego Zebra9, w którym zadania z zakresu prowadzenia procesów digitalizacji filmów począwszy od 

wynegocjowania i zawarcia umów po rozliczenie końcowe powierzono Zastępcy Dyrektora ds. zarządzania 

zasobami filmowymi (§ 9 pkt 8, 12, 13 Regulaminu organizacyjnego). 

(dowód: akta kontroli tom I str. 16-27) 

1.4. W zasobach Studia znajduje się 131 pełnometrażowych filmów fabularnych, w tym 4 wykonane w 

technologii niewymagającej cyfryzacji oraz 4 w przypadku których Studio było koproducentem mniejszościowym i 

nie przewiduje ich rekonstrukcji cyfrowej. Spośród pozostałych 123 filmy należących do Studia, w latach 2010-

2014 wykonano kopie cyfrowe 33, w okresie objętym kontrolą10 31 (w 2011 r. – 3 filmy, w 2012 r. – 17, w 2013 r. 

– 8, w 2014 r. III kw. – 3). Według stanu na 31 grudnia 2014 r. kopie cyfrowe po rekonstrukcji posiadało 26,8% 

zbiorów Studia przeznaczonych do digitalizacji. W trakcie digitalizacją są 4 filmy, których kopie cyfrowe zgodnie 

z umową z NInA11 powstaną do 31 sierpnia 2015 r.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 28-35) 

1.5. Studio opracowało plan działalności w zakresie rekonstrukcji cyfrowej fabularnych filmów 

pełnometrażowych z własnych zbiorów do 2020 r., zgodnie z którym procesowi digitalizacji ma zostać 

poddanych 25 filmów. Realizacja zakładanego planu pozwoli na digitalizację 47,1% zbiorów Studia do 2020 r.  

Zastępca Dyrektora ds. zarządzania zasobami filmowymi wyjaśniła, że: „Poczynając od 2015 roku pozostało 

nam do pełnej rekonstrukcji cyfrowej 86 filmów fabularnych pełnometrażowych. W oparciu o dotychczasowe 

dane (nie tyko naszego Studia) należy przyjąć średni koszt całościowego procesu jednego filmu na poziomie 

250-300 tys. złotych. W przypadku SF Zebra szacunkowo można przyjąć kwotę 23 220 tys. złotych.” 

(dowód: akta kontroli tom I str. 36 tom II str. 102-108) 

1.6. Zarządzeniem z dnia 9 listopada 2011 r. Dyrektor Studia wprowadził procedury wydatkowania środków 

publicznych przeznaczonych na rekonstrukcję cyfrową filmów. W § 4 pkt 2 procedury określono sposób 

dokonywania wyboru filmów do rekonstrukcji cyfrowej. Zgodnie z przyjętymi zasadami wyboru filmów dokonuje 

Dyrektor Studia wraz ze swoimi zastępcami według następujących kryteriów: 

− miejsce filmu w historii kinematografii polskiej – nagrody na międzynarodowych festiwalach, główne 

nagrody na międzynarodowych festiwalach, 

− popularność filmu w aktualnym odbiorze – zainteresowanie nadawców, najem i dzierżawa, sprzedaż 

nośników, popularność internetowa, 

− stan materiałów wyjściowych filmu, przechowywanych w Filmotece Narodowej – kompletność 

materiałów, stan techniczny, 

− udział żyjących twórców filmu – reżyser, operator obrazu, operator dźwięku – w pracach rekonstrukcji 

obrazu i dźwięku. 

Ponadto w myśl § 4 pkt 1 ww. procedury zamówienia związane z rekonstrukcją cyfrową filmów dokonywane są z 

pominięciem trybów określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych12, zgodnie z 

art. 4 pkt 3 lit. g ustawy – niezależnie od wartości zamówienia i jego charakteru. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 37-39) 

1.7. W okresie objętym kontrolą Studio ujmowało w planach finansowych w układzie zadaniowym dotację 

z NInA na digitalizację filmów będących w jego zasobach. W 2011 r. zaplanowano na ten cel 449 tys. zł, w 2012 

r. - 1 119 tys. zł, w 2013 r. - 431 tys. zł.  

 (dowód: akta kontroli tom I str. 40-53) 

1.8. W okresie objętym kontrolą nakłady finansowe na digitalizację 26 filmów Studia wyniosły 6 666,8 tys. zł 

(brutto), w tym 2 071,5 tys. zł w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura +, 2 556,7 tys. zł 

pochodziło ze środków Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej13. Ponadto Studio zawarło umowy z KPD sp. z 

                                                           
9 Dalej także: Regulamin organizacyjny. 
10 Lata 2011-2014 III kw.  
11 Umowa nr 00115/14/NInA z dnia 24 września 2014 r.   
12 Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. 
13 Dalej także: PISF. 



o.o., na mocy których koszty digitalizacji 7 filmów14 w całości pokrył sponsor. W przypadku filmu „Popioły” ww. 

partner dofinansował rekonstrukcję cyfrową w kwocie 300,0 tys. zł.  

 (dowód: akta kontroli tom I str. 54-350) 

1.9. Studio zawarło z NInA 5 umów15 dotyczących dofinansowania zadań w ramach Wieloletniego Programu 

Rządowego Kultura + oraz 11 umów z PISF na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu edukacji i 

upowszechniania kultury filmowej – Priorytet IV – Digitalizacja i zachowanie archiwów państwowych. 

 (dowód: akta kontroli: tom I str. 56-95, 124-273) 

1.10. Analiza umów zawartych z NInA, nie wykazała nieprawidłowości16. Studio osiągnęło zakładane cele 

rzeczowe określone w czterech umowach zakończonych. Rekonstrukcji obrazu i dźwięku poddano 

13 pełnometrażowych filmów fabularnych, tj.: „Dolina Issy” w reż. Tadeusza Konwickiego, „Wszystko na 

sprzedaż” w reż. Andrzeja Wajdy, „Szansa” w reż. Feliksa Falka, „Szwadron” i „Deja vu” w reż. Juliusza 

Machulskiego, „Dług” w reż. Krzysztofa Krauzego, „Bez znieczulenia” w reż. Andrzeja Wajdy, „Potem nastąpi 

cisza” w reż. Janusza Morgensterna, „Konopielka” i „Siekierezada” w reż. Witolda Leszczyńskiego, „Lawa” w reż. 

Tadeusza Konwickiego, „Obi-oba. Koniec cywilizacji” w reż. Piotra Szulkina, „Życie raz jeszcze” w reż. Janusza 

Morgensterna. Rekonstrukcja ww. tytułów została przeprowadzona zgodnie z harmonogramem wynikającym z 

umów. Studio wywiązało się z wniesienia finansowego wkładu własnego. Koszty realizacji projektów były 

ponoszone w terminach wynikających z umowy. Raporty końcowe wraz z rozliczeniem rzeczowym i finansowym 

zostały złożone w terminie. Studio przekazało na rachunek Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

uzyskany zwrot podatku VAT od zakupu towarów i usług opłaconych ze środków dofinansowania. 

 (dowód: akta kontroli: tom I str. 56-95, 351-444) 

1.11. W ramach rekonstrukcji cyfrowej współfinansowanej przez NInA, Studio dokonywało m.in. przeglądu 

jakości technicznej materiału, oceny stopnia zniszczenia materiału filmowego wraz ze sporządzeniem raportu 

prac konserwacyjno-naprawczych, czyszczenia materiałów wyjściowych, skanowania materiałów światłoczułych, 

archiwizacji skanów K4 w formacie TIFF lub DPX oraz sporządzania kopii na LTO-4 albo 5, porównania 

zeskanowanych materiałów z dostępnymi kopiami filmu, rekonstrukcji cyfrowej obrazu, opracowania wersji 

językowych filmów, digitalizacji i rekonstrukcji dźwięku w rozdzielczości 24-bitowej przy częstotliwości 48 kHz. 

Studio zapewniało również nadzór artystyczny twórców w procesie digitalizacji. 

(dowód: akta kontroli: tom I str. 351-434, 469-496) 

1.12. Odbiór rekonstrukcji cyfrowej filmów odbywał się podczas projekcji kolaudacyjnej z udziałem 

przedstawicieli Studia, NInA, PISF17, operatorów dźwięku i obrazu oraz twórców, którzy potwierdzili prawidłowość 

warunków technicznych obrazu i dźwięku zdigitalizowanych i rekonstruowanych filmów. Studio przedstawiło 13 

protokołów kolaudacji kopii cyfrowych rekonstruowanych filmów dofinansowanych przez NInA. 

 (dowód: akta kontroli: tom I str. 56-95, 124-273) 

1.13. Zgodnie z umowami z NInA Studio przekazało egzemplarz zakodowanej kopii w formacie DCP 

zdigitalizowanych 13 filmów wraz z metadanymi do Narodowego Repozytorium Cyfrowego. 

 (dowód: akta kontroli: t. II str. 34-79) 

1.14. Zastępca Dyrektora poinformowała że: „nie wystąpiła sytuacja utraty zbiorów z powodu zbyt późnej 

digitalizacji.” Jako czynniki opóźniające proces digitalizacji wskazała, iż zwiększenie inwestycji w tej dziedzinie 

pozwoliłoby przyspieszyć proces, a większa rytmiczność w przekazywaniu środków ułatwiłaby racjonalne 

planowanie i wykorzystanie bazy wykonawczej. 

 (dowód: akta kontroli: tom II str. 102-108) 

 

                                                           
14 „Mój Nikifor”, „Krajobraz po bitwie”, „Polowanie na muchy”, „Panny z Wilka”, „Człowiek z marmuru”, „Człowiek z żelaza”, „Miś”. 
15 Umowa nr 00055/11/NInA z dnia 18 października 2011 r., umowa nr 00057/11/NInA z dnia 18 października 2011 r., umowa nr 

00040/12/NInA z dnia 15 października 2012 r., umowa nr 00230/13/NInA z dnia 4 październik 2013 r., umowa nr  00115/14/NInA z dnia 

24 września 2014 r.  
16 Analizą objęto 4 umowy, których realizacja została zakończona. Umowa nr 00115/14/NInA z 24.09.2014 r. jest w trakcie realizac ji, 

termin rozliczenia umowy – 31 sierpnia 2015 r. 
17 W przypadków filmów dofinasowanych przez PISF, tj. „Deja vu”, „Lawa”, Obi-oba. Koniec cywilizacji”, „Życie raz jeszcze”. 



Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania kontrolowanej jednostki w zbadanym 

obszarze. 

2. Tworzenie infrastruktury technicznej dla zasobów cyfrowych 

2.1. W poszczególnych latach objętych kontrolą koszty (netto) digitalizacji wyniosły:  

− w 2011 r. – 886,0 tys. zł, w tym środki własne 436,0 tys. zł, środki z Programu Kultura 

+ 450,0 tys. zł;  

− w 2012 r. - 2 780 500 zł, w tym środki własne 769,5 tys. zł, środki z PISF 1 064,0 tys. zł, środki z 

Programu Kultura + 947,0 tys. zł,  

− w 2013 r. 1 410,9 tys. zł, w tym środki własne 431,9 tys. zł, środki z PISF 747,0 tys. zł, środki z 

Programu Kultura + 232,0 tys. zł,  

− w 2014 r. (III kwartały) 556,9 tys. zł, w tym środki własne 42,9 tys. zł, środki z PISF 445,0 tys. zł, środki 

z Programu Kultura + 69,0 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli tom  I str.498, tom II str. 102-108) 

2.2. Studio nie posiada własnej infrastruktury niezbędnej do przeprowadzenia rekonstrukcji i digitalizacji 

filmów. Nie posiada również pomieszczeń przeznaczonych do archiwizowania posiadanych zbiorów. Prace 

związane z rekonstrukcją filmów w badanym okresie powierzono podmiotom zewnętrznym. Również 

archiwizację posiadanych zbiorów prowadził podmiot zewnętrzny na podstawie umów.  

Oględziny archiwum Studia wykazały, iż kopie filmów fabularnych pełnometrażowych, do których aktorskie 

prawa majątkowe ma Studio przechowywane są w klimatyzowanym pomieszczeniu (utrzymywana temperatura 

18 C). Pomieszczenie zabezpieczone jest alarmem oraz zamkiem cyfrowym, posiada system przeciwpożarowy. 

Pomieszczenie jest w dobrym stanie technicznym, czyste, znajduje się w nim urządzenie o nazwie Cache – A 

służące do zapisywania i odczytu danych cyfrowych zapisanych na taśmie LTO - 4 i 5. Przed wejściem do 

magazynu znajduje się osobne pomieszczenie służące do weryfikowania i sprawdzania plików wejściowych 

i wyjściowych. 

Kierownik podmiotu, w którym przechowywane są zasoby Studia poinformowała, że co dwa lata przeprowadzana 

jest weryfikacja plików w zakresie integralności sum kontrolnych (czy nie dochodzi do utraty lub przekłamania 

danych). Nie zdarzyła się utrata danych lub ich przekłamanie. Dla bezpieczeństwa filmy przechowywane są 

w dwóch kopiach, w magazynie przy ul. Puławskiej 435A znajduje się kopia A filmu, w magazynie przy ul. 

Puławskiej 61 znajduje się kopia B. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 469-497) 

2.3. Zadania z zakresu rekonstrukcji cyfrowych filmów wykonuje 2 pracowników Studia spośród 

11 zatrudnionych. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 103) 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania jednostki kontrolowanej w zbadanym 

obszarze.  

3. Upowszechnianie zdigitalizowanych zbiorów 

3.1. Umowy pomiędzy Studiem i NInA dotyczące dofinansowania z programu Kultura + nie 

przewidywały środków na upowszechnianie zrekonstruowanych i zdigitalizowanych zbiorów. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 56-95) 

3.2. W ramach statutowych zadań dotyczących upowszechniania kultury filmowej w latach 2011–2014 (III 

kwartał), Studio upowszechniło informacje o prowadzonych pracach dotyczących rekonstrukcji i digitalizacji 

posiadanych zbiorów. W styczniu 2013 r. utworzono nową wersję strony internetowej Studia: www.zebrafilm.pl, 

w ramach której w dedykowanej zakładce pod nazwą „w produkcji” publikowane i uaktualniane były informacje 
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Ocena cząstkowa 

Opis stanu 

faktycznego 

http://www.zebrafilm.pl/


na temat filmów, które zostały już zrekonstruowane i zdigitalizowane, jak również tych, które podlegają bieżącym 

pracom rekonstrukcyjno-digitalizacyjnym. 

W ramach upowszechniania wiedzy o posiadanych wersjach elektronicznych zbiorów oraz wspierania edukacji 

filmowej Studio udzielało nieodpłatnych licencji na pokazy filmowe. We współpracy ze Stowarzyszeniem 

Filmowców Polskich przygotowano premiery kinowe wszystkich zrekonstruowanych cyfrowo filmów z udziałem 

twórców, mediów i publiczności. Premiery miały miejsce w Kinie Kultura w Warszawie (m.in. filmów: „Bez 

znieczulenia”, „Zabij mnie glino”, „Przesłuchanie”, „Człowiek z żelaza”). Film „Popioły” w wersji po rekonstrukcji 

cyfrowej miał swoją premierę w warszawskiej Kinotece. Zrekonstruowane filmy miały pokazy premierowe na 

festiwalach filmowych: „Panny z wilka” – Festiwal Filmowy w Gdyni 2012 r., „Człowiek z marmuru” – Festiwal 

Filmowy w Gdyni 2013 r., „Ziemia obiecana” - Off Plus Camera 2013 r., „Psy” - Off Plus Camera 2014 r. 

Większość zdigitalizowanych filmów była upowszechniana w ramach cyklów kinowych (np. cykle: „Kino 

Wolność”, „Kino Klasyka”, „I Love Polish Cinema” „Martin Scorsese Presents Masterpieces of Polish Cinema”) 

oraz projektu „Kino za rogiem”. Na Festiwalu Filmowym w Gdyni organizowano pokazy zrekonstruowanych 

cyfrowo filmów. W 2014 r. zrealizowano retrospektywę filmów Witolda Leszczyńskiego, a w 2013 r. 

zaprezentowane zostały filmy w reżyserii Andrzeja Wajdy. Od 2011 r. w ramach 2-letniego kursu historii 

polskiego filmu fabularnego na poziomie akademickim pn. Akademia Filmu Polskiego zaprezentowano wybrane 

zrekonstruowane filmy Studia18.  

Upowszechnianie wiedzy o rekonstrukcji i digitalizacji oraz filmach Studia podlegających tym procesom 

prowadzone było także w ramach spotkań seminaryjnych: w 2013 r. seminarium dot. rekonstrukcji i cyfryzacji 

pod auspicjami UNESCO w Warszawie oraz seminarium „Cyfrowe wyzwania w produkcji filmowej” w Gdyni, w 

2014 r. seminarium „Film cyfrowo – zagrożenia i możliwości” w Gdyni. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 3-4,104-105, 110-121 ) 

3.3. Przygotowywane przez Studio materiały informacyjno-promocyjne nt. zrekonstruowanych 

i zdigitalizowanych filmów w postaci zwiastunów, kadrów, materiałów porównawczych, filmików edukacyjno-

informacyjnych – oprócz wykorzystania podczas premier i seminariów – służą również promocji we wszystkich 

kanałach dystrybucji. W tym celu wyprodukowano stosowne formaty tych materiałów: do eksploatacji kinowej 

(wykorzystywane podczas pokazów publicznych filmów, cykli kinowych, seminariów), do eksploatacji telewizyjnej 

(wykorzystywane m.in. do promocji nadań telewizyjnych filmów po rekonstrukcji i cyfryzacji), do eksploatacji 

„home video” (jako materiał dodatkowy do zrekonstruowanego filmu) oraz do eksploatacji w internecie 

(eksploatacje na portalach internetowych, np. cykl krótkich filmów o osiągnięciach dot. rekonstrukcji i cyfryzacji w 

Polsce zrealizowany przy współpracy ze Studiem – 8 odcinków, eksploatacja na portalu NInA). 

Poza wyżej wymienionym zakresem upowszechniania Studio udzielało odpłatnych licencji na wykorzystanie 

filmów ze swoich zasobów na wszystkich polach eksploatacji, w tym nadawania w telewizjach w Polsce, a 

niektóre zostały udostępnione telewizjom zagranicznym19. Wybrane filmy20 zostały wydane i upowszechnione na 

DVD i/lub BR zarówno w kraju, jak i za granicą.  

Studio udostępniało i umożliwiało dalsze udostępnianie przez podmioty współpracujące (w tym m.in. NInA, 

Stowarzyszenie Filmowców Polskich, firmy dystrybucyjne) materiałów informacyjno-promocyjnych dot. 

zrekonstruowanych filmów.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 104-105) 

3.4. W badanym okresie w ramach upowszechniania wiedzy o dziedzictwie kultury dedykowanych 

poszczególnym grupom społecznym wybrane zrekonstruowane filmy Studia („Miś”, „Dług”, „Wszystko na 

sprzedaż”) udostępniano na portalach (portal NInA, portal Adapter) bezpłatnie i z udogodnieniami dla osób 

dotkniętych niepełnosprawnością narządu wzroku lub słuchu. Udogodnienia w postaci audio deskrypcji i/lub 

napisów dla niesłyszących są również tworzone do wersji telewizyjnych filmów po rekonstrukcji cyfrowej 

a następnie wykorzystywane w ramach nadań.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 104-105 ) 

                                                           
18 „Żywot Mateusza”, „Panny z Wilka”, „Trzeba zabić tę miłość”, „Wesele”, „Ziemia obiecana”, „Człowiek z marmuru”, „Wodzirej”, 

„Wojna światów”, „Siekierezada”, „Przesłuchanie”, „Psy”, „Dług”. 
19 „Popioły”, „Ziemia obiecana”, „Wesele”, „Krajobraz po bitwie”, „Panny z Wilka”. 
20 W Polsce m.in. „Miś”, „Ziemia obiecana”, „Człowiek z marmuru”, „Jowita”, „Trzeba zabić tę Miłość”, w Japonii: „Krajobraz po bitwie”, 

„Wszystko na sprzedaż”, w Wielkiej Brytanii i Irlandii: „Ziemia obiecana”, „Człowiek z marmuru”. 



3.5. Studio w ramach upowszechniania zasobów cyfrowych w latach 2011-2014 (III kw.) poniosło koszty w 

wysokości 46,3 tys. zł, co stanowiło 2,7% łącznych środków własnych Studia przeznaczonych na digitalizację w 

tym okresie21. Na ww. koszty składały się: koszty wprowadzenia filmu do eksploatacji (kino, „home video”, 

nadania telewizyjne, pola internetowe), koszty screenerów z filmami, materiałów promocyjnych, materiałów 

porównawczych, zwiastunów, kopiowań kadrów do celów marketingowo-handlowych oraz nośników i plików z 

ww. materiałami. 

(dowód: akta kontroli: tom I str. 55 i tom II str. 104-106) 

3.6. Zdaniem Zastępcy Dyrektora „Digitalizacja i rekonstrukcja utworów audiowizualnych pozwala przekazać 

przyszłym pokoleniom dziedzictwo filmowe w doskonałej jakości, zgodnie z intencją ich twórców, 

w poszanowaniu praw autorskich i praw pokrewnych. Dorobek filmowy staje się bardziej dostępny dla celów 

edukacyjnych, naukowych, kulturalnych. (…) Digitalizacja niezwykle ułatwia upowszechnianie 

zrekonstruowanych zbiorów, pozwala efektywniej wspierać i propagować edukację wizualną, szeroką 

umiejętność korzystania z mediów w procesach kształcenia i edukacji. Digitalizacja pozwala wykorzystać 

bogactwo i dorobek sztuki filmowej w bardziej optymalny sposób, z jednej strony poprzez ochronę (rekonstrukcja 

cyfrowa) a z drugiej poprzez udostępnianie.” 

(dowód: akta kontroli: tom II str. 106) 

3.7. Skala zainteresowania zbiorami Studia w wersji cyfrowej monitorowana jest poprzez:  

− liczbę odwiedzin strony internetowej www.zebrafilm.pl lub/i http://www.zebrafilm.pl/w-produkcji/187-

rekonstrukcja-cyfrowa, 

− liczbę zapytań dot. możliwości korzystania (w tym pokazy filmów po rekonstrukcji i inne formy ich 

eksploatacji, korzystanie z fragmentów, zwiastunów, kadrów filmów po rekonstrukcji cyfrowej) ze 

zrekonstruowanych cyfrowo wersji filmów,  

− liczbę udzielonych licencji (i ich wartość) oraz zgód na eksploatację filmów po rekonstrukcji cyfrowej, ich 

fragmentów, zwiastunów, kadrów itp., 

− frekwencję podczas premier i pokazów publicznych filmów po rekonstrukcji cyfrowej, 

− oglądalność, sprzedaże, udostępnienie filmów po rekonstrukcji cyfrowej w ramach nadań telewizyjnych, 

nakładów „home video” oraz eksploatacji w internecie.  

Miernikiem wskazującym na postępy w zakresie udostępniania zbiorów są przychody Studia uzyskane z licencji 

majątkowych praw autorskich do filmów poddanych digitalizacji, które w okresie objętym kontrolą wyniosły 

łącznie 1 047,5 tys. zł, w tym w 2011 r. przychody te wyniosły 5,1 tys. zł, w 2012 r. - 67,8 tys. zł, 2013 r. – 390,2 

tys. zł, w 2014 r. (III kw.) – 584,4 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 5-6, 106-107) 

3.8. W ocenie Zastępcy Dyrektora „czynnikiem zakłócającym proces udostępniania audiowizualnych zbiorów 

cyfrowych z poszanowaniem praw autorskich i pokrewnych jest piractwo i jego skala. Niestety, coraz bardziej 

odczuwalny jest brak stosownych regulacji prawnych, brak odpowiednich narzędzi do zwalczania skali piractwa. 

Nasze studio podejmuje szereg działań we własnym zakresie, np.: w porozumieniu z organizacją zbiorowego 

zarządzania prawami autorskimi ZAPA przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich monitorowane są wybrane 

filmy w Internecie, co pozwala na wykrycie i usunięcie nielegalnych linków. Obecny stan i skala piractwa wpływa 

na kształtowanie nawyków odbiorców, nawyków o dalekosiężnych skutkach dla relacji: odbiorca dóbr kultury a 

korzystanie z pól eksploatacji za pośrednictwem Internetu.” 

(dowód: akta kontroli tom II str. 107) 

3.9. W celu zagwarantowania bezpieczeństwa posiadanych zbiorów cyfrowych Studio zleciło22 Cyfrowemu 

Repozytorium Filmowemu sp. z o.o.23 usługę przechowywania kopii cyfrowych i nośników filmów fabularnych 

pełnometrażowych po rekonstrukcji cyfrowej, których dysponentem jest Studio. W okresie kontroli obwiązywały 

dwie umowy w tym zakresie, tj. umowa z dnia 14 listopada 2011 r. nr L.dz.SFZ/70A/2011 obowiązująca do 14 

                                                           
21 Środki własne Studia przeznaczone na digitalizację w okresie 2011-2014 wyniosły łącznie 1 718,2 tys. zł.  
22 Umowa z dnia 14 listopada 2011 r. nr L.dz.SFZ/70A/2011 na trzy lata tj. do 14 listopada 2014 r., a następnie umowę o współpracy z dnia 

5 stycznia 2014 r. nr L.dz. SFZ/1A/14.  
23 Dalej także: CRF. 

http://www.zebrafilm.pl/
http://www.zebrafilm.pl/w-produkcji/187-rekonstrukcja-cyfrowa
http://www.zebrafilm.pl/w-produkcji/187-rekonstrukcja-cyfrowa


listopada 2014 r. oraz umowa o współpracy z dnia 5 stycznia 2014 r. nr L.dz. SFZ/1A/14 obowiązująca do dnia 

4 stycznia 2017 r.24 

W umowie z 14 listopada 2011 r. CRF oświadczyło, że dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi do 

wykonania usługi przechowywania filmów w repozytorium cyfrowym (§1 ust. 1 umowy) i do zachowania 

najwyższej staranności w postępowaniu z powierzonymi przez Studio materiałami (§4 ust. 2 umowy) oraz 

w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia CRF zobowiązało się przedsięwziąć wszelkie niezbędne czynności w 

celu uniknięcia szkody (§4 ust. 3 umowy).  

W umowie z dnia 5 stycznia 2014 r. CRF zobowiązane jest do przechowywania plików źródłowych obrazu (skan 

2K i skan 4K) i dźwięku (pliki Wav) filmów – tzw. archiwum głębokie oraz przechowywania cyfrowych filmów po 

rekonstrukcji w archiwum operacyjnym (§ 2 ust. 1 lit. a i b). Ponadto CRF zobowiązane jest do przechowywania 

dwóch kopii filmów – A i B wraz ze skanami filmów przed rekonstrukcją oraz jednej kopii zrekonstruowanego 

dźwięku (§ 2 ust. 2 umowy).  

Koszty przechowywania posiadanych kopii cyfrowych przez CRF wyniosły w latach 2011-2014 łącznie 27,8 tys. 

zł, w tym w 2011 – 1,5 tys. zł, 2012 r. – 5 tys. zł, 2013 r. – 6 tys. zł, 2014 r. – 15,4 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli: tom II str. 80-90, 107-109) 

Studio przekazało do NInA kopie cyfrowe 13 filmów w formie plików DPX 10 bit linowo i dźwięku 25 fps 5.1 v4 na 

taśmach LTO–4 lub 5. Wszystkie 33 zdigitalizowane filmy zostały przekazane do Filmoteki Narodowej na 

nośnikach LTO-4 lub 5 (obraz kopia negatyw i/lub pozytyw) w formacie DPX. Ponadto dla filmów „Psy”, 

„Konopielka” oraz „Siekierezada” Studio wykonało kopie filmu po rekonstrukcji na nośniku światłoczułym. 

(dowód: akta kontroli: tom I str. 321,337,341-342, tom II 80-90, 107-109, 122-124) 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania kontrolowanej jednostki w zbadanym 

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 Warszawie. 

 

Warszawa, dnia   10     lutego 2015 r. 

  

 

Kontroler  Najwyższa Izba Kontroli 

Agnieszka Bolesta 

doradca techniczny 

Delegatura w Warszawie 

 

 

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

 

 

  

  

  

                                                           
24 Zgodnie z aneksem do umowy zawartym 3 lutego 2015 r. nr L.dz.SFZ/16/15. 

Ocena cząstkowa 

Prawo zgłoszenia 

zastrzeżeń 



 
 

  

 

 


