
                                                                  PRZYCHODY  2008 - 2020 

 

 

 
 

 

ROK 

OGÓŁEM 

PRZYCHODY 

DOTACJA ORGANIZATORA 

Działalność podstawowa 

 

ZADANIE – NAZWA 

DOTACJA NA  

KONTYNUACJĘ 

ZADAŃ 

PRZYCHODY

WŁASNE 

 

INNE PRZYCHODY 

       

2008 10.135.358,45 6.881.000,-     

                                                           

w tym 

- MKiDN                            2.910.000,- 

- WojPod                          3.971.000,- 

Dotacje inne na koszty 

zadań: 

-NFOŚiGW zakup roślin 

-NFOŚiGW pielęgnacja 

drzew 

-WFOŚiGW        

pielęgnacja drzew 

-EOG OR-KA I    

rewitalizacja zab. bud. 

207.581,53       

w tym: 

  -  26.545,- 

  -  80.654,- 

 

  -  97.660,- 

  -  2.722,53 

2.659.195,33
w tym: 

bilety 

2.098.426,74 

wynajmy       

235.060,38 

wydawnictwa 

134.301,32 

pozostałe 

191.406,89 

387.581,59               

w tym: 

 - 71.360,58    

odsetki bankowe 

 - 316.221,01   

pozostałe 

przychody                       

(m.in. przychody    

przyszłych 

okresów) 

2009 10.770.928,63 7.011.000,-  

                                                                  

w tym: 

- MKiDN                            3.040.000,- 

- WojPod                          3.971.000,- 

Dotacje inne na koszty 

zadań: 

-MKiDN remont alejek 

okolice stawu 

parkowego, 

-MKiDN zakup 

przewodników 

(zwiększenie dotacji  

podmiotowej) 

93.727,74             
w tym: 

  -  53.727,74 

 

  -  40.000,- 

3.175.947,- w 

tym: 

bilety 

2.344.931,18 

wynajmy 

290.854,92 

wydawnictwa 

100.121,15 

490.253,89               

w tym: 

 - 9.548,-          

odsetki bankowe 

- 480.705,89     

pozostałe 

przychody          

(m.in. przychody    

przyszłych 



pozostałe 

440.039,75 

okresów) 

2010 9.573.975,52 6.080.000,-          

                                                                  

w tym: 

- MKiDN                            3.040.000,- 

- WojPod                          3.040.000,- 

Dotacje inne na koszty 

zadań: 

- WojPod zakup stelaży 

do Kasyna 

Urzędniczego 

- WojPod Wystawa EED 

„Mistrz Grzebienia” 

(zwiększenie dotacji 

podmiotowej) 

- EOG na koszty 

programu OR-KA 

- NFOŚiGW pielęgnacja 

drzew 

 

68.911,63        

w tym: 

  -  29.585,- 

 

  -  6.680,- 

 

 

  -  24.904,83 

 

  -  7.741,80 

2.555.995,- w 

tym: 

bilety 

2.019.892,97 

wynajmy 

305.436,20 

wydawnictwa 

106.053,90 

pozostałe 

124.612,93 

 

869.067,89               

w tym: 

 - 5.629,43       

odsetki bankowe 

 - 863.438,46  

pozostałe 

przychody            

(m. in. przychody    

przyszłych 

okresów) 

2011 9.938.286,68 6.480.000,-             

                                                                                

w tym : 

- MKiDN                            3.440.000,- 

- WojPod                          3.040.000,- 

Dotacje inne na koszty 

zadań: 

- zwiększenie dot. 

podm. na EDD na 

wystawę „Polacy na 

frontach II wojny 

światowej” 

- WojPod           

audioprzewodniki        w 

wersji francuskiej 

- WojPod Remont alejek 

ogrodowych w rejonie 

stawu parkowego 

(remont po burzy) 

41.390,-           

w tym: 

  -  3.390,- 

 

 

   

  -  13.000,- 

 

  -  25.000,- 

  

2.644.612,45w 

tym: 

bilety 

2.062.245,68 

wynajmy 

340.854,76 

wydawnictwa  

78.250,48 

pozostałe  

163.261,53 

772.284,23               

w tym: 

  -  24.030,78   

odsetki bankowe 

  -  748.253,45    

pozostałe 

przychody            

(m. in. przychody    

przyszłych 

okresów) 



 

 

2012 

 

12.292.086,34 7.480.000,-       

                                                                   

w tym : 

- MKiDN                            4.440.000,- 

- WojPod                          3.040.000,- 

Dotacje inne na koszty  

zadań : 

- WojPod zwiększenie 

dot. podm. na remont 

muru k/bramy 

- WojPod zwiększenie 

dot. podm. na dach na 

Zamku i konserwację 

wybranych wnętrz II p.   

I transza, oraz na 

wkłady własne do 

zadań MKiDN 

- MKiDN programy 

operacyjne 

współwydanie 

Katalogu „Skarby 

Metropolii” 

- WojPod zwiększenie 

dot. podm. na EDD 

wystawa „Gdzie król 

chodził piechotą” 

-NFOŚiGW prace 

pielęgnacyjne w 

zabytkowym parku 

1.341.990,84   

w tym: 

  -  25.000,- 

   

  -  851.491 

 

  

 

 

 

  -  229.872,31 

 

 

  -  8.270,33 

 

 

  -  227.357,20 

2.675.511,58
w tym: 

bilety 

2.042.901,15 

wynajmy 

284.770,73 

wydawnictwa 

77.668,75 

pozostałe 

270.170,95 

794.583,92                

w tym: 

 33.780,48                    

odsetki bankowe 

760.803,44      

pozostałe 

przychody                       

(m. in. przychody    

przyszłych 

okresów) 



2013 

 

 

 

 

 

 

 

11.358.789,22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.894.289,-       

w tym : 

- MKiDN                            3.772.000,-        
[łącznie ze zwiększeniem bez dotacji celowych]     

- WojPod                          3.122.289,-       
[łącznie ze zwiększeniem bez dotacji celowych, 

w tym 132.000,- utracony przychód za bilety 

wstępu z programu Muzeum za 1 zł]     

Dotacje inne na koszty  

zadań : 

- WojPod zwiększenie 

dot. podm. na EDD 

wystawa „Przemysłowy 

Łańcut” 

- WojPod remont dachu 

nad Hotelikiem    i 

Biblioteką  

- MKiDN remont klatki 

schodowej wschodniej 

- MKiDN remont dachu 

nad Hotelikiem                             

i Biblioteką  

- NFOŚiGW pielęgnacja 

drzew w zabytkowym 

parku 

907.699,13     
w tym: 

  -  11.250,- 

   

 

  -  406.504,07 

 

  

  -  73.313,80 

 

 -  325.203,26 

 

 -  91.428,- 

2.715.730,11
w tym: 

bilety 

2.042.901,15 

wynajmy 

293.175,19 

wydawnictwa 

90.202,61 

 

pozostałe 

317.625,93 

841.070,98             
w tym: 

33.553,86                   

odsetki bankowe 

807.517,12     

pozostałe 

przychody                       

(m. in. przychody    

przyszłych 

okresów) 

2014 13.711.768,27 

 

 

 

7.674.899,- 

w tym : 

- MKiDN                            4.240.000,-        
[w tym utracony przychód za bilety wstępu                            

z programu Muzeum za 1 zł 800.000,-]     

- WojPod                          3.425.899,-       
[w tym zwiększenie na podwyżki i działalność 

merytoryczną 285.899,-]     

Dotacje inne na koszty  

zadań : 

- WojPod zwiększenie 

dot. podm. na zakup 

koszy 

- WojPod zwiększenie 

dot. podm. na remont 

elektryki w Zamku 

- WojPod na zadanie 

OR-KA II 

- WojPod dot. celowa 

na EDD 

2.839.280,39     
w tym: 

- 50.000,- 

                                             

 

- 133.441,59 

 

- 340.254,42 

-   10.000,- 

 

2.357.085,50 
w tym: 

bilety 

1.829.060,63 

wynajmy 

226.247,46 

wydawnictwa 

78.434,14 

 

pozostałe 

223.343,27  

     

840.503,38             
w tym: 

29.289,81                   

odsetki bankowe 

811.213,57     

pozostałe 

przychody                       

(m. in. przychody    

przyszłych 

okresów) 



- MKiDN OR-KA II 

- EOG OR-KA II 

- MKiDN dot. celowa             

z rezerwy z budżetu 

państwa na remonty            

i konserwacje 

-    291.837,63 

- 1.653.746,75 

 

-     360.000,- 

2015 22.923.166,21 

 

8.442.384,- 

w tym : 

- MKiDN                      4.783.000,-                        
[w tym utracony przychód za bilety wstępu                            

z programu Muzeum za 1 zł 363.000,-]     

- WojPod                      3.659.384,-                    
[w tym na Muzeum Ulmów w Markowej] 

Dotacje inne na koszty  

zadań : 

- WojPod na zadanie 

OR-KA II 

- MKiDN OR-KA II 

- EOG OR-KA II 

- WojPod na Jubileusz 

Jana Potockiego 

- MKiDN na Jubileusz 

Jana Potockiego 

- WojPod 

dokumentacja 

projektowo-

kosztorysowa na 

zadanie OR-KA II, III, IV, 

VII 

10.877.601,13 

w tym: 

1.203.097,57  

 

1.022.632,89  

5.794.920,14  

     91.158,16 

   139.822,62 

 

 2.625.969,75 

2.716.222,86w 

tym: 

bilety 

1.823.114,56 

wynajmy 

205.212,81 

wydawnictwa  

136.987,19 

 

pozostałe 

550.908,30 

 

886.958,22 

w tym: 

23.509,08 

odsetki bankowe 

863.449,14 

pozostałe 

przychody                       

(m. in. przychody    

przyszłych 

okresów) 



2016 18.389.778,82 

 

9.863.361,00 

w tym : 

- MKiDN                            5.251.697,00       
[w tym utracony przychód za bilety wstępu                            

z programu Muzeum za 1 zł 485.697,00]     

- WojPod                          4.611.664,00         

 

Dotacje inne na koszty  

zadań : 

- MKiDN OR-KA II 

- WojPod na zadanie 

OR-KA II 

- EOG OR-KA II 

- WojPod otwarcie MU 

w Markowej 

- WojPod zakup 

wyposażenia 

4.466.632,16     
w tym: 

- 519.108,59 

- 686.356,33 

- 2.941.614,79                      

- 284.552,85   

- 34.999,60                     

3.069.691,81 
w tym: 

bilety 

2.416.095,88 

wynajmy 

261.791,33 

wydawnictwa 

140.256,19 

pozostałe 

251.548,41  

990.093,85             
w tym: 

20.468,97                   

odsetki bankowe 

969.624,88    

pozostałe 

przychody                       

(m. in. przychody    

przyszłych 

okresów) 

2017 
15.637.843,62 

 

10.558.700,- 

w tym : 

- MKiDN                            6.608.700,-         

- WojPod                          3.950.000,-        

Dotacje inne na koszty  

zadań : 

 

- MKiDN OR-KA II 

- EOG OR-KA II 

- EOG OR-KA II FwD 

- MKiDN OR-KA II FwD 

- WojPod OR-KA II-VII Z+P 

-Woj. Podk 

dokumentacja dla 

Julina 

- NFOŚIGW Pielęgnacja 

drzew 

654.233,43 

w tym:    

                                               

66.561,52 

377.181,93 

91.817,38 

16.203,07 

237,53 

 

51.000,00 

 

51.232,- 

3.353.682,03 

 tym: 

Bilety 

2.743.955,39 

wynajmy  

178.936,97 

Wydawnictwa 

108.700,56 

pozostałe  

322089,11     

1.071.228,16 

w tym: 

przychody 

finansowe 

54.346,50 

pozostałe 

przychody       

1.016.881,66                 

(m. in. Darowizny, 

przychody    

przyszłych 

okresów) 

2018 
14.423.110,18 

 

9.926.700,- 

w tym : 

- MKiDN                            5.526.700,-         

Dotacje inne na koszty  

zadań : 

 

470.267,28 

w tym:    

                                               

3.070.243,00 

 tym: 

Bilety 

955.899,90 

w tym: 

przychody 



- WojPod                          4.400.000,-        - MKiDN OR-KA II-VII O+U 

- POIiŚ OR-KA II-VII Z+P 

- POIiŚ OR-KA II-VII O+U 

 

-Woj. Podk 

dokumentacja dla 

Julina II etap 

- WojPod Wystawa „Ze 

sztaluga w okopie” 

- NFOŚiGW pielęgnacja 

drzew 

22,19 

1.345,99 

705,50 

 

84.000,00 

 

22.240,00 

 

361.953,60 

2.726.884,38  

wynajmy  

150.699,37  

Wydawnictwa 

105.215,02  

pozostałe  

87.444,23 

finansowe 

38.614,39  

pozostałe 

przychody       

917.285,51                 

(m. in. Darowizny, 

przychody    

przyszłych 

okresów) 

2019 

 

16.598.404,43  10.985.972,00 
w  tym : 

-MKIDN       6.535.927,00 

- Woj.Pod   4.450.000,00 

Dotacje inne na koszty 

zadań: 

-MKIDN –www.muzeach  

Dach nad powozownia  

 

-Woj.Pod- 

Julin 

www.muzeach- 

OR-KA II-VII Z+P 

- dach nad Pow 

718.355,59 

 

w tym:  

 

21.711,96 

80.000,00 

 

51.000,00 

21.711,97 

549,00 

180.813,00 

3.042.418,27 

 

w tym: 

 

bilety 

2.565.529,64 

 

wynajmy 

217.352,65 

 
wydawnictwa: 

82.233,92 
 

pozostałe: 

177.302,06 

 

1.851.703,57           

w tym: 

39.175,71 

przychody 

finansowe 

1.812.527,86 

pozostałe 

przychody                       

(m. in. przychody    

przyszłych 

okresów) 

2020 16.744.723,82 12.165.561,00 
w tym: 

-MKIDN       6.971.171,00 

- Woj.Pod    5.194.390,00 

Dotacje inne na koszty 

zadań: 

 

- MKIDN „Prace 

remontowe i 

renowacyjne więźby 

dachowej wraz z 

1.203.831,18 

w tym: 

 

- 180.000,00 

 

 

 

1.148.983,71 

w tym: 

 

- bilety 

698.429,69 

 

- wynajmy 

2.226.347,93 

w tym: 

 

- przychody 

finansowe 

10.899,62 

 



pokryciem dachu nad 

budynkiem Zamku w 

skrzydle Oficyny 

- MKiDN „Zakup 

urządzeń, które są 

niezbędne w 

przeciwdziałaniu 

skutkom COVID-19, tj. 

zakup audio 

przewoźników, 

odkurzaczy, nawilżaczy i 

lamp UV” 

- MKiDN „Zakup sprzętu i 

oprogramowania 

niezbędnych do 

kontynuacji realizacji 

własnej produkcji z cyklu 

„Spotkania ze skarbami 

Zamku”. 

- MKiDN www.muzeach 

- MKiDN OR-KA II-VII O+U 

 

- Woj.Pod’ Prace 

remontowe i 

renowacyjne więźby 

dachowej wraz z 

pokryciem dachu nad 

budynkiem Zamku w 

skrzydle Oficyny” 

- Woj. Pod „Wystawa 

czasowa o Kardynale 

Stefanie Wyszyńskim 

- Woj. Pod 

www.muzeach 

 

- POPC www.muzeach 

 

 

 

  

- 48.218,95 

 

 

 

 

 

 

  

 

- 31.430,89 

 

 

 

 

 

 

- 51.051,38 

 - 287,36 

 

- 225.277,28 

 

 

 

 

 

 

 - 10.000,00 

 

 

 - 49.501,32 

 

 

- 562.196,00 

 

65.693,76 

 

- 

wydawnictwa 

17.151,90 

 

- pozostałe 

367.708,36 

- pozostałe 

przychody (m. in. 

darowizny, 

przychody    

przyszłych 

okresów) 

2.215.448,31 

 

 



- RARR remont fontann 

 

- 45.868,00 

 

MKiDN – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

WojPod – Województwo Podkarpackie 

NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej         

WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                 

POPC – Program Operacyjny Polska Cyfrowa 

RARR – Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego                                                                   
 

 


