
 

 

 

ZADANIA ZREALIZOWANE PRZEZ MUZEUM – ZAMEK w ŁAŃCUCIE                                                   

w latach 2008 – 2020 
 

 

2008 

Zadania remontowo-konserwatorskie oraz prace przy zabytkowym parku 370.450,62 

1.Pielęgnacja drzew oraz rewaloryzacja części zabytkowego parku                                                                                                                               234.837,09 

2. Prace remontowe drobne  
(m.in. remont budowli parkowej „Elizin”, wykonanie dyszelek do pojazdu konnego oraz 

remont kół powozu, wykonanie krat żelaznych w podcieniu Spichlerza Górne, roleta 

aluminiowa przy tarasie zamkowym, prace konserwatorskie rzeźb: Dzieci z wężem, 

chłopcy trzymający kule, wykonanie bramy przy ul. 3-go Maja)                                           

67.353,54 

3. Zakup roślin do Storczykarni                                                                                                                                                                          68.259,99 

Zadania inwestycyjne 13.854.911,85 

1.Rewitalizacja zabytkowych budynków Maneżu, Kasyna i Storczykarni  

    w Muzeum –Zamku w Łańcucie (OR-KA)                                                                                 

 

13.426.465,11 

2.Montaż systemu alarmu pożarowego SAP w budynkach Muzeum - Zamku         

   w Łańcucie etap I i II       

 

428.446,74 

 

Koszty ogółem tych zadań                                                

 

14. 225.362,47 

 

2009 

Zadania remontowo-konserwatorskie oraz prace przy zabytkowym parku 134.505,16 

1.Remont alejek w zabytkowym parku (okolice stawu parkowego) 96.185,63 

2.Drobne remonty i konserwacje 
(m.in. Lando, fontanna – Ogród Różany, żyrandol, remonty w Julinie, ekspertyza 

mykologiczna ZPP Łańcut) 

38.319,53 

Zadania  oraz zakupy inwestycyjne 9.021.289,85 

1. Rewitalizacja obiektu Oranżerii wchodzącej w skład kompleksu pałacowo-  

    zamkowego w Łańcucie d. rezydencji Potockich w ramach programu        

    OR-KA 2a 

 

 

94.910,33 

2. Rewitalizacja zabytkowych bud. Kasyna, Storczykarni i Maneżu OR-KA I                       8.886.379,52 

3. Zakup agregatu prądotwórczego               40.000,- 

 

Koszty ogółem tych zadań                                                

 

9.155.795,01 

 

2010 

Zadania remontowo-konserwatorskie oraz prace w zabytkowym parku 41.724,98 

1. Prace na terenie zabytkowego parku (wycinka i pielęgnacja drzew)                   7.600,- 

2. Drobne prace remontowo – konserwatorskie   
(remont kanalizacji okolice Storczykarni, konserwacja wazy stalowej)                                                                                     

34.124,98 

Zadania oraz zakupy inwestycyjne 1.012.633,14 

1.Rewitalizacja obiektu Oranżerii wchodzącej w skład kompleksu pałacowo-   

   zamkowego w Łańcucie d. rezydencji Potockich w ramach programu        

   OR-KA 2a 

 

 

653.897,74 

2. Budowa „Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny    

    Ulmów w Markowej 

 

                 87.662,- 

3. Rewitalizacja zabytkowych budynków Maneżu, Kasyna i Storczykarni  

    Muzeum – Zamku w Łańcucie OR-KA I 

 

122.671,40 

4. Zakup sprzętu do zabytkowego parku 108.402,- 



(m.in. rębak,  ładowacz chwytakowy, glebogryzarka, dmuchawa do liści, piły spalin.) 

5. Zakup kosiarki samojezdnej   40.000,- 

 

Koszty ogółem tych zadań                                                

 

1.054.358,12 

 

2011 

Zadania remontowo-konserwatorskie 128.417,49 

1. Glorietta i taras (dokumentacja)                 38.130,- 

2. Remont alejek w okolicy stawu parkowego (remont po burzy) 54.907,90 

3. Remont muru ogrodzeniowego w parku (prace sposobem gospodarczym) 15.006,98 

4. Drobne remonty i konserwacje 
(m.in. prace w Julinie, audyt energetyczny dot. Ujeżdżalni, konserwacja latarni na 

elewacji Zamku, przęsła ogrodzeniowe Ogród Różany) 

20.372,61 

Zadania inwestycyjne 617.564,67 

1. Budowa „Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny  

    Ulmów w Markowej 

 

147.846,80 

2. Rewitalizacja obiektu Oranżerii wchodzącej w skład kompleksu pałacowo-  

    zamkowego w Łańcucie d. rezydencji Potockich w ramach programu                

    OR-KA 2a – zakończonego - rozliczenie zadania + prace poza programem 

    

 

469.717,87 

 

Koszty ogółem tych zadań                                                

 

   745.982,16 

 

2012 

Zadania remontowo konserwatorskie oraz prace w zabytkowym parku 1.677.940,42 

1. Prace remontowe tarasu od strony południowej i schodów wieży     

północno-wschodniej budynku ekspozycyjnego   

 

309.407,03 

2. Prace konserwatorskie rzeźb parkowych „Kleopatry” i „Lwa” 78.638,53 

3. Prace remontowo konserwatorskie Glorietty i Diany, wykonanie kopii Diany 216.825,21 

4. Program, konserwatorski rzeźby św. Huberta                  4.000,- 

5. Konserwacje wnętrz II piętra oraz remont dachu w bud. Zamku OR-KA IIb 708.847,64 

6. Remont alejek wykonany sposobem gospodarczym 2.211,67 

7. Remont muru ogrodzeniowego wraz z filarkiem i przęsłem ogrodzenia 81.393,34 

8. Drobne remonty i konserwacje     
(m.in. konserwacja zegara, konserwacja metalowej kutej bramki, kopie donic 

zabytkowych do Ogrodu Włoskiego)                                                                                                            

 

8.916,70 

9. Pielęgnacja drzew oraz obsadzenia uzupełniające w zabytkowym parku 267.700,30 

Zadania inwestycyjne 814.352,71 

1. Prace zabezpieczające, przygotowawcze i projektowe oraz opracowanie   

    studium wykonalności projektu „Akademia Julińska”.                                                                                

 

490.677,80 

2. Budowa „Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny  

    Ulmów w Markowej”                                                                                                                              

 

194.974,91 

3. System stacjonarnych audioprzewodników                                                           128.700,- 

 

 Koszty ogółem tych zadań                                                

 

2.492.293,13 

 

2013 

Zadania remontowo konserwatorskie oraz prace w zabytkowym parku 1.399.863,80 

1. Prace remontowo-rewitalizacyjne więźby dachowej wraz z pokryciem nad 

budynkiem Biblioteki i Hotelu 

 

1.068.989,85 

2. Konserwacja klatki schodowej w północno-wschodnim skrzydle bud. Zamku 149.620,- 

3. Prace pielęgnacyjne drzew rosnących w zabytkowym parku ZPP w Julinie  5.606,93 

4. Pozostałe prace w ZPP w Julinie (drobne remonty)                  2.928,43 

5. Prace pielęgnacyjne w zabytkowym parku (II część zadania rozpoczętego        

w 2012 r.) 
 

 106.940,19 



6. Remonty i konserwacje różne (m.in. furtka – Taras Wschodni, bramka – Most 

Południowy, iglica z wieży, zawieszenie kute do żyrandola, konserwacja zegara, 

konserwacja mebli i obrazów) 

 

 

57.582,40 

7. Prace projektowe, orzeczenia techniczne (projekt budowlany/ uzupełnienie 

instalacji odgromowej – Oranżeria, orzeczenia techniczne – serwerownia, projekt 

budowlany remontu wartowni w bud. Stajni) 

                     8.196,- 

Zadania inwestycyjne 1.758.369,04 

1. Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej zadania                              

pn. „System rozmieszczenia hydrantów w oparciu o własną wodę pobieraną 

ze studni głębinowych” w Julinie 

 

 

123.000,- 

2. Zakup sprzętu do rewaloryzacji, utrzymania i pielęgnacji zabytkowego 

parku 

 

381.622,- 

3. Budowa systemu rezerwacji i sprzedaży biletów  214.442,04,- 

4. Ochrona i udostępnianie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej 

poprzez prace remontowo-konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum – 

Zamku w Łańcucie – prace przygotowawcze przed aplikowaniem do 

funduszy EOG                                                         

 

 

 

39.305,- 

5. Budowa Muzeum Polaków Ratujących żydów na Podkarpaciu im. Rodziny 

Ulmów w Markowej 

 

1.000.000,- 

 

 Koszty ogółem tych zadań                                                

 

3.158.232,84 

 

2014 

Zadania remontowo konserwatorskie oraz prace w zabytkowym parku 3.451.619,07 

1. Ochrona i udostępnianie dziedzictwa kulturowego Ordynacji łańcuckiej 

poprzez prace remontowo – konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum – 

Zamku w Łańcucie OR-KA II 

 

2.814.968,31 

2. Konserwacja zabytkowych elementów wyposażenia parku w Łańcucie 146.685,- 

3. Wykonanie opracowania technologiczno – artystycznego belek 

stropowych odnalezionych na strychu Zamku i prace temu towarzyszące          

[w tym zakup urządzenia do pomiaru wilgotności]  

 

40.579,05 

4. Remont pokrycia dachowego budynku gospodarczego Storczykarni                  32.595,- 

5. Remont instalacji elektrycznej w budynku Zamku   133.450,08 

6. Prace pielęgnacyjne parku w Łańcucie – w tym remont alejek [dotacja 

celowa] 

143.631,63 

7. Remont pomieszczenia w zabytkowym budynku Stajni Cugowych                     63.960,- 

8. Remont cieniówek – wymiana zasłon cieniująco-termoizolacyjnych oraz 

podzespołów zasłon w Storczykarni 

 

30.750,- 

9. Remont alejek w parku [poza zadaniami z dotacji celowej] 23.109,24 

10. Drobne remonty i konserwacje 21.890,76 

Zadania i zakupy inwestycyjne 2.698.323,87 

1. Budowa Muzeum Polaków Ratujących żydów na Podkarpaciu im. Rodziny 

Ulmów w Markowej 

 

2.348.907,27 

2. Zakup maszyn i urządzeń poprawiających bezpieczeństwo pracy 142.987,50 

3. Akademia Julińska [budowa systemu hydrantów]  984,- 

4. Zakup eksponatów                                                         47.610,- 

5. Zakup środków trwałych i WNiP [netto powyżej 3.500] 157.835,10 

 

 Koszty ogółem tych zadań                                                

 

6.149.942.94 

 

2015 

Zadania remontowo konserwatorskie oraz prace w zabytkowym parku 13.259.558,59 

1. Ochrona i udostępnianie dziedzictwa kulturowego Ordynacji łańcuckiej 

poprzez prace remontowo – konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum – 

Zamku w Łańcucie OR-KA II 

 

9.880.711,89 



2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia „Ochrona i 

Rozwój dziedzictwa Kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez Prace 

remontowo-konserwatorskie oraz wyodrębnienie nowych przestrzeni 

ekspozycyjnych (OR-KA II,III,IV,VII) 

3.221.892,80 

3. Drobne remonty i konserwacje 38.953,90 

4. Prace konserwatorskie przeprowadzone w pom. II pietra oraz niektórych 

pom I pietra, w wyniku zalania. 

118.000,00 

Zadania i zakupy inwestycyjne 4.337.467,69 

1. Budowa Muzeum Polaków Ratujących żydów na Podkarpaciu im. Rodziny 

Ulmów w Markowej 

 

3.459.937,22 

2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia „Ochrona i 

Rozwój dziedzictwa Kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez Prace 

remontowo-konserwatorskie oraz wyodrębnienie nowych przestrzeni 

ekspozycyjnych (OR-KA II,III,IV,VII) 

440.217,00 

3. Zakup eksponatów                                                         55.550,00 

5. Zakup środków trwałych i WNiP [netto powyżej 3.500] 381.813,47 

 

 Koszty ogółem tych zadań                                                

 

17.597.026,28 

  

 

2016 

Zadania remontowo konserwatorskie oraz prace w zabytkowym parku 5.932.590,92 

1. Ochrona i udostępnianie dziedzictwa kulturowego Ordynacji łańcuckiej 

poprzez prace remontowo – konserwatorskie i cyfryzację zasobów 

Muzeum – Zamku w Łańcucie OR-KA II 

 

5.584.908,91 

2. Drobne remonty i konserwacje 347.682,01 

Zadania i zakupy inwestycyjne 2.858.950,83 

1. Budowa Muzeum Polaków Ratujących żydów na Podkarpaciu im. Rodziny 

Ulmów w Markowej 

1.689.055,31 

 

2 . Muzeum Polaków Ratujących żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w 

Markowej (etap II – „Sad Pamięci” i parking) 

79.950,00 

3 . Zakup strony internetowej dla Muzeum Polaków Ratujących żydów na 

Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej 

22.344,02 

4.Zakup drukarki z biletami mającymi charakter pamiątki oraz tablicy 

informującej dla Muzeum Polaków Ratujących żydów na Podkarpaciu im. 

Rodziny Umów w Markowej 

27.058,00 

5. Zakup fortepianu koncertowego  761.349,51 

6. Zakup audioprzewodników 26.692,23 

7. Zakup muzealiów oraz środków trwałych i WNIP 252.5001,76 

 

 Koszty ogółem tych zadań                                                

 

8.791.541,75 

 

2017 

Zadania remontowo konserwatorskie oraz prace w zabytkowym parku 113.201,07 

1. Drobne remonty i konserwacje 50.185,71 

2. „Pielęgnacja drzew oraz nasadzenia uzupełniające w zabytkowym parku w 

Łańcucie” 

 

63.015,36 

Zadania i zakupy inwestycyjne 2.646.255,80 

1.„Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny Światowej im 

Rodziny Ulmów” w  Markowej etap II- „ Sad Pamięci” i parking 

2.059.427,48 

 

2. Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej 

poprzez prace remontowo – konserwatorskie oraz wykreowanie nowych 

przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II,III.IV,VII 

437.072,76 

3. Zakup muzealiów oraz środków trwałych i WNIP 149.755,56 



 

 Koszty ogółem tych zadań                                                

2.759.456,87 

 

 

2018 

Zadania remontowo konserwatorskie oraz prace w zabytkowym parku 797.050,45 

1. „Prace  remontowo, konserwatorskie i budowlane Oranżerii oraz Ujeżdżalni 

w ramach przedsięwzięcia „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego 

dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie 

oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII”. 

 

1.020,90 

2. „Pielęgnacja drzew oraz nasadzenia uzupełniające w zabytkowym parku w 

Łańcucie” 

445.202,92 

3. Drobne remonty i konserwacje 350.826,63 

Zadania i zakupy inwestycyjne 18.144.582,21 

1. ”Ochrona i rozwój  dziedzictwa  kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej 

poprzez prace remontowo- konserwatorskie oraz wykreowanie nowych 

przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamku oraz zabytkowym Parku 

Muzeum-Zamku w Łańcucie OR-KA II,III,IV,VII” 

14.985.363,24 

 

2. „Prace  remontowo, konserwatorskie i budowlane Oranżerii oraz Ujeżdżalni 

w ramach przedsięwzięcia „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego 

dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie 

oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII”. 

2.066.807,75 

3. Zakup muzealiów oraz środków trwałych i WNIP 1.092.411,22 

 

 Koszty ogółem tych zadań                                                

 

18.941.632,66 

 

2019 

Zadania remontowo konserwatorskie oraz prace w zabytkowym parku 935.345,39 

1.Prace remontowo konserwatorskie dachu nad Halą Zaprzęgową Budynku 

Powozowni 

493.000,00 

 

2. Wymiana wsadu kominowego o raz montaż kotła gazowego ciepłej wody 

użytkowej w kotłowni  Muzeum- Zamek 

20.758,00 

3.Drobne remonty i konserwacje 421.587,39 

 

Zadania i zakupy inwestycyjne 35.783.062,53 

1.”Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej 

poprzez prace remontowo- konserwatorskie oraz wykreowanie nowych 

przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamku oraz zabytkowym Parku 

Muzeum-Zamku w Łańcucie OR-KA II,III,IV,VII”. 

 

26.189.455,05 

2.Prace  remontowo, konserwatorskie i budowlane Oranżerii oraz Ujeżdżalni w 

ramach przedsięwzięcia „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej 

Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz 

wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII”. 

9.546.307,82 

3.Zadanie www.muzeach 13.680,00 

4.Renowacja posadzki w Powozowni w ramach zadania „Przebudowa i 

remont budynku powozowni 

25.522,50 

5. Renowacja basenu do kąpieli koni przy budynku Stajni  Cugowych w 

ramach zadania „Przebudowa i remont budynku stajni Cugowych 

8.097,16 

 

 Koszty ogółem tych zadań                                                

36.718.407,92 

 

 

2020 

Zadania remontowo konserwatorskie oraz prace w zabytkowym parku 759.370,34 

1.Prace remontowe i renowacyjne więźby dachowej wraz z pokryciem dachu 

nad budynkiem Zamku w skrzydle Oficyny" 

498.503,56 

 



2. Drobne remonty i konserwacje 260 866,78 

Zadania i zakupy inwestycyjne 10.646.819,02 

1.Prace  remontowo, konserwatorskie i budowlane Oranżerii oraz Ujeżdżalni w 

ramach przedsięwzięcia „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej 

Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz 

wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII”. 

 

9.702.238,33 

2. www.muzeach Program Operacyjny Polska Cyfrowa 761.881,16 

3. Zakup i montaż systemu kontroli dostępu oraz systemu dystrybucji biletów 

do Zamku i Zabytkowego parku wraz z niezbędną infrastrukturą" 

156.948,00 

4. Zakupy inwestycyjne 25 751,53 

 

 Koszty ogółem tych zadań                                                

 

11.406.189,36 

Razem wydatki na zadania remontowo-konserwatorskie 2008-2015 29.001.638,30 

Razem wydatki na zadania inwestycyjne 2008-2015 104.194.583,20 

 

Ogółem 

      

133.196.221,50 

 


