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NR                                    

WNIOSKU

PODMIOT WNIOSKUJĄCY                                   

(właściciel obiektu)
NAZWA ZADANIA FINANSOWANY ZAKRES PRAC  KWOTA DOTACJI

1 52
Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia 

Najświętszej Maryi Panny w Bardzie 
Remont zabytkowych organów bardzkich z 1759 r. - etap końcowy. rewaloryzacja organów 60 000,00

2 46  Fundacja Lubiąż we Wrocławiu
Prace konserwatorskie na ścianie wschodniej w bibliotece budynku 

klasztornego w Lubiążu.

pełna konserwacja  malowideł ściennych na ścianie wschodniej  

biblioteki klasztornej
50 000,00

3 47  Fundacja Lubiąż we Wrocławiu
Prace konserwatorsko-restauratorskie w kaplicy książęcej kościoła NMP w 

opactwie pocysterskim w Lubiążu.
pełna konserwacja malowidła i elementów kamiennych w kaplicy  100 000,00

4 65
 Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętych 

Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze

Kontynuacja prac konserwatorskich przy barokowym wyposażeniu wnętrza i 

wystroju architektoniczno-rzeźbiarskiego  d. kościoła parafialnego pw. św. 

Erazma i Pankracego a obecnie Bazyliki Mniejszej w Jeleniej Górze przy Placu 

Kościelnym 1-2.

pełna konserwacja elementów rzeźbiarskich wnętrza 20 000,00

5 101 Adriana Lipniacka, Zgorzelec Odbudowa po powodzi i pożarze domu przysłupowego w Bogatyni. Etap II.
anastyloza, częściowa rekonstrukcja, odtworzenie i wymiana stolarki 

okiennej;
50 000,00

6 182 Danuta Büttner, Dębowy Gaj
Dębowy Gaj. Zabezpieczenie i renowacja domu o konstrukcji ryglowej z XVIII 

w. Etap 1.

roboty ciesielskie przy konstrukcji nośnej i ryglowej - anastyloza i 

wzmocnienie, renowacja więźby dachowej - częściowa wymiana, 

konserwacja i wzmocnienie. Rekonstrukcja poszycia dachowego, 

obróbki blacharskie

50 000,00

7 145
Diecezja Wrocławska Kościoła 

Polskokatolickiego w Szczecinie

Kościół pw. św. Marii Magdaleny (XIV w.), prace konserwatorskie przy 

elewacjach wieży północnej - kontynuacja prac.

czyszczenie, odsalanie, prace naprawcze, wzmocnienie strukturalne 

przełamów cegieł, wymiana elementów kamieniarki i cegieł, scalenie 

kolorystyczne

50 000,00

8 122
Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny 

Jeleniogórskiej we Wrocławiu

Rekonstrukcja pawilonu ogrodowego zwanego Opactwem w parku 

pałacowym w Bukowcu, gm. Mysłakowice - etap II - remont arkad 

kamiennych.

zabezpieczenie i rekonstrukcja arkad na poziomie przyziemia, 

odgruzowanie, uzupełnienie i remont konstrukcji arkad, wykonanie 

warstwy izolacyjnej na stropie arkad

40 000,00

9 168 Fundacja Pałac Gorzanów

Prace budowlano - zabezpieczające i rekonstrukcja przy zabytku: budynek 

skrzydła wschodniego przy dziedzińcu południowym zespołu pałacowego w 

Gorzanowie. Wpisany do rejestru zabytków pod numerem A/4177/1029/Wł 

decyzją z dnia 10.09.1984 r. 

prace konieczne, zabezpieczające: rekonstrukcja budynku, 

odbudowanie fragmentów ścian, wzmocnienie ich konstrukcji, 

odtworzenie nadproży i ościeży, odbudowanie filara międzyokiennego, 

ścian działowych i komina, konstrukcji stropu i bramy wjazdowej

60 000,00

10 239
Fundacja Sztuki Współczesnej  "IN SITU"                  

w Warszawie

Sokołowsko-neogotycki budynek dawnego Sanatorium "Grunwald", 1853-76, 

wykonanie prac budowlanych: wykonanie konstrukcji dachu z pokryciem 

papowym, montaż stropów WPS etap II wraz pracami towarzyszącymi.

wykonanie stropu nad II piętrem, wykonanie konstrukcji dachu wraz z 

pokryciem
70 000,00

11 215 Gmina Gaworzyce 
Prace konserwatorskie i restauratorskie wnętrza pałacu w Gaworzycach - 

odtworzenie tynków na parterze i piętrze zabytkowego budynku.

roboty remontowe i renowacyjne, tynkowanie, pokrywanie podłóg i 

ścian, roboty malarskie i szklarskie
45 000,00
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12 71 Gmina Miejska Chojnów
Prace konserwatorskie, restauratorskie wnętrza Baszty Tkaczy w Chojnowie - 

etap II.

wymiana elementów konstrukcji szachulcowej; założenie ściągów i 

wykonanie zabezpieczeń pęknięć; prace osuszeniowe; naprawa i 

konserwacja murów attyki, profili i gzymsów

50 000,00

13 66 Gmina Miejska Głogów Sukiennice Głogowskie (wentylacja i odwodnienie - kanalizacja deszczowa).
wykonanie wentylacji kanałowej i urządzeń wentylacyjnych; wykonanie 

odwodnienia - kanalizacji deszczowej
30 000,00

14 1 Gmina Zgorzelec Remont dachu w pałacu w Kunowie - etap II nad I częścią obiektu. wymiana pokrycia dachowego budynku 40 000,00

15 217 Gmina Ziębice Remont Bramy Paczkowskiej w Ziębicach.

remont i konserwacja Bramy Paczkowskiej: wzmocnienie - kotwieniem - 

ścian kamiennych; wzmocnienie belkowania stropów; konserwacja 

murów ceglanych

80 000,00

16 4
Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach 

Oddział w Legnicy

Remont wnętrz czterech reprezentacyjnych sal willi Rothera w Legnicy - 

remont  i renowacja stolarki drewnianej.

remont i renowacja elementów drewnianych stałego wyposażenia 

wnętrz sal willi
40 000,00

17 110
Izabela Śledzińska, Komorniki

Grzegorz Śledziński, Skorzynice

Skorzynice. Dom przysłupowy - zrębowo - ryglowy. Roboty budowlane.              

Etap I.

wzmocnienie, uzupełnienie, konserwacja konstrukcji dachu, wymiana 

poszycia dachowego
50 000,00

18 180 Kamila Lech - Gajda, Zgorzelec
Odbudowa po powodzi i pożarze domu przysłupowego w Bogatyni.                         

Etap II.
wypełnienie konstrukcji ryglowej, wykonanie elewacji 50 000,00

19 160
Klub Przyrodników

w Świebodzinie
Uniemyśl, karczma sądowa (XVIII w.): kompleksowy remont - III etap.

odtworzenie piaskowcowej podmurówki, rekonstrukcja i wstawienie 

zabytkowych okien skrzynkowych, remont drewnianych  ścian
40 000,00

20 238
Kongregacja Sióstr Miłosierdzia Świętego 

Karola Boromeusza w Trzebnicy

Kompleksowa rewitalizacja pocysterskiego klasztoru w Trzebnicy: remont 

dachu i poddasza wraz z wieżami od poziomu trzeciej kondygnacji nadziemnej 

- środkowa część skrzydła północnego.

remont konstrukcji dachu, wymiana pokrycia, wymiana lukarn 40 000,00

21 194
Maciej Hoszowski,

Kłodzko

Remont Pałacu Hrabiów Von Wallis w Kłodzku / Remont i kolorystyka elewacji 

frontowej.

usunięcie tynków i wykonanie nowych, odtworzenie detali arch. 

wystroju elewacji, malowanie, czyszczenie kamiennego cokołu, 

wymiana obróbek blacharskich i parapetów

30 000,00

22 179 Marzena Pilszak i Marcin Pilszak, Bogatynia

Zabezpieczenie i odbudowa po powodzi zabytkowego domu o konstrukcji 

przysłupowo - zrębowo - ryglowej wybudowanego około 1594 roku 

położonego w Bogatyni przy ulicy Waryńskiego 18 - wykonanie wypełnienia 

elewacji szachulcowej i tynków zewnętrznych

wypełnienie elewacji szachulcowej, tynków zewnętrznych na ścianach 

murowanych wraz z pracami towarzyszącymi 
50 000,00

23 143
Opactwo Sióstr Benedyktynek w 

Krzeszowie

Konserwacja zespołu obrazów (XVII-XVIII w.) - portrety ksień (IV etap prac - 

zakończenie) w Klasztorze Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie.
konserwacja obrazów z zespołu "Portrety Ksień" wraz z obramieniami 50 000,00

24 144
Opactwo Sióstr Benedyktynek w 

Krzeszowie

Konserwacja cyklu barokowych obrazów - portrety członków śląskiej dynastii 

piastowskiej (aut. J. J. Knechtla) - w Klasztorze Sióstr Benedyktynek w 

Krzeszowie.

konserwacja obrazów olejnych na płótnie wraz z obramieniami 

polichromowanymi i złoconymi
20 000,00

25 252
Parafia Ewangelicko - Augsburska pw. NMP 

w Legnicy

Legnica - Kościół Ewangelicko - Augsburski pw. NMP (XIV/XIX) - wymiana 

pokrycia dachu kaplicy sukienników

wymiana pokrycia dachowego z dachówki karpiówki, wymiana 

elementów konstrukcyjnych dachu, montaż rynien i rur spustowych
50 000,00



26 209
Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej 

Trójcy w Świdnicy
Konserwacja pokrycia gontowego na Kościele Pokoju w Świdnicy -  V etap. naprawa i impregnacja gontowego poszycia dachu 80 000,00

27 35 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Lubaniu
Lubań, kościół ewangelicki Marii Panny (XIV w.): remont dachu z wymianą  

pokrycia dachu - kontynuacja 
remont i wzmocnienie więźby dachu wraz z wymianą pokrycia 50 000,00

28 100
Parafia Rzymskokatolicka pw.  Świętego 

Jana Chrzciciela w Jaszkowej Dolnej

Remont pokrycia dachowego  kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela 

w Jaszkowej Dolnej.
wymiana pokrycia dachu; 45 000,00

29 131
Parafia Rzymskokatolicka pw.  Świętej 

Jadwigi w Ząbkowicach Śląskich

Ratunkowe prace konserwatorskie i budowlane zabytkowego wnętrza 

kościoła pw. św. Jadwigi w Ząbkowicach Śląskich - etap II.

scalenie spękań sklepienia nawy głównej, naprawa łuków 

nadokiennych sklepienia nawy głównej; prace restauratorskie pilastrów 

i renowacja tynków ścian nawy głównej;

40 000,00

30 78
Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej 

Częstochowskiej w Lubinie

Remont elewacji wschodniej (część II) kościoła pw. Matki Boskiej 

Częstochowskiej w Lubinie.

remont ceglanej elewacji kościoła - konserwacja, odtworzenie, 

naprawa  fragmentów murowanych  i kamiennych, naprawa stolarki 

okiennej i witraży

40 000,00

31 80
Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej 

Bolesnej w Tymowej  

Szachulcowy kościół parafialny, wzn. 1708-1709 pw. MB Bolesnej w Tymowej - 

remont kapitalny ścian szachulcowych kościoła - etap III.
naprawa konstrukcji szachulcowo-ryglowej ścian 70 000,00

32 96
Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej 

Szkaplerznej w Grzymalinie

Konserwacja barokowego konfesjonału z kościoła pw. Matki Bożej 

Szkaplerznej w Grzymalinie.

konserwacja techniczna i estetyczna barokowego drewnianego 

konfesjonału;
20 000,00

33 187
Parafia Rzymskokatolicka pw. MB 

Różańcowej w Okmianach 

Krzywa, gm. Chojnów, kościół św. Anny - konserwacja polichromowanego 

stropu (1714 r.) - etap I.
konserwacja i renowacja malowideł na pozornym sklepieniu 40 000,00

34 73
Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej 

Marii Panny z Góry Karmel w Dobrej

Stępin, kościół  pw. św. Narodzenia NMP (XIV/XV w.): remont więźby 

dachowej i wymiana pokrycia dachu.

remont elementów konstrukcyjnych więźby i  wymiana pokrycia 

dachowego
40 000,00

35 133
Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej 

Maryi Panny z Góry Karmel w Głębowicach 

II etap prac konserwatorskich przy barokowym ołtarzu głównym w kościele 

pw. NMP z Góry Karmel w Głębowicach.
konserwacja ołtarza wraz z rekonstrukcją formy 45 000,00

36 77

Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia 

Najświętszej Marii Panny w 

Jędrzychowicach

Remont dachu w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w 

Jędrzychowicach.
remont dachu kościół i empory organowej 50 000,00

37 44
Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia 

Najświętszej Marii Panny w Złotoryi

Konserwacja renesansowych malowideł ściennych (1583-1595) na gotyckim 

sklepieniu nawy głównej oraz  kontynuacja  renesansowej dekoracji 

malarskiej stropu empory (I poł. XVII w).

konserwacja malowideł ściennych  na gotyckim sklepieniu nawy 

głównej oraz konserwacja renesansowej dekoracji malarskiej stropu 

empory

80 000,00

38 40
Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP 

Nieustającej Pomocy w Boguszycach

Remont kościoła Parafii pw. NMP Nieustającej Pomocy w Boguszycach: wieża - 

remont konstrukcji i zmiana pokrycia.

remont drewnianej (szachulcowej) konstrukcji wieży; wykonanie 

nowego pokrycia z blachy;
80 000,00

39 38
Parafia Rzymskokatolicka pw. 

Podwyższenie Krzyża Świętego w Strzelinie
Remont dachu Rotundy pw. św. Gotarda w Strzelinie.

odtworzeniowy remont dachu gotyckiej rotundy wraz z wymianą 

istniejącego pokrycia
80 000,00

40 193

Parafia Rzymskokatolicka pw. św.  

Stanisława, Doroty i Wacława we 

Wrocławiu

Remont wnętrza kościoła - Nawa boczna południowa, przęsła nr 3, 4, 5 i 

połowa nr 2 bez kaplicy św. Barbary - kontynuacja prac.

remont części kościoła jak w nazwie zadania, począwszy od skucia 

tynków, po prace murarskie, malarskie, roboty sztukatorskie i prace 

konserwatorskie kamienia

60 000,00



41 112
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Elżbiety 

we Wrocławiu

Wniosek o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie  lub roboty 

budowlane przy zabytku: dwóch kamiennych portalach wieży kościelnej: 

wielkim i wejścia do wieży, oraz czterech epitafiach wieży kościelnej; 

epitafium Hansa Schultza, epitafium Ehrenfrieda Fellnera i jego żony, 

epitafium rodziny Krappów oraz epitafium Georga Althoffa Scholtza.

pełna konserwacja techniczna i estetyczna portali kamiennych  oraz 

epitafiów
60 000,00

42 148
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. 

Franciszka z Asyżu w Lwówku Śląskim

Żerkowice, działka nr 90/2, kościół pw. Matki Boskiej Różańcowej (XV/XVI w.): 

remont wieży oraz więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego

rozbiórka pokrycia dachu oraz hełmu wieży, wzmocnienie belek stropu 

drewnianego, krycie ceramiczną dachówką karpiówką wzmocnienie 

konstrukcji hełmu wieży

60 000,00

43 121
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. 

Franciszka z Asyżu w Świebodzicach

Prace konserwatorskie elewacji ścian północnej i wschodniej Kościoła pw. św. 

Franciszka z Asyżu w Świebodzicach.

wymiana tynku zewnętrznego i malowanie na ścianie wschodniej i 

północnej kościoła
30 000,00

44 173
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi w 

Rzeczycy

Prace konserwatorsko - restauratorskie na unikatowym Ołtarzu Chrztu (XVI - 

XVII w.) w kościele filialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Szymocinie. 
konserwacja i wzmocnienie strukturalne ołtarza 20 000,00

45 156
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała 

Archanioła w Dobromierzu

Renowacja oryginalnych klasycystycznych okien kościoła pw. św. Piotra i 

Pawła w Dobromierzu, wg projektu słynnego architekta niemieckiego Karola 

Fryderyka Schinkla (I poł. XIX w.).

oczyszczenie powierzchni okien, uzupełnienie ubytków drewnianych, 

impregnacja i malowanie
55 000,00

46 123
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała 

Archanioła w Olszanach

Prace konserwatorskie przy obrazie M. Willmanna: "Cierniem 

Ukoronowanie", znajdującym się w kościele św. Wawrzyńca w Przychowej - 

Parafia św. Michała Archanioła w Olszanach

konserwacja obrazu olejnego na płótnie 20 000,00

47 191
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała 

Archanioła w Siedlcach 

Kontynuacja prac konserwatorskich przy elementach empory w kościele pw. 

św. Michała Archanioła w Siedlcach.

prace konserwatorskie empory utrwalenie warstwy malarskiej, 

czyszczenie, usunięcie przemalowań, scalenie i rekonstrukcja
30 000,00

48 255
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała 

Archanioła w Siedlcach zs. w Czerńcu

Prace konserwatorskie przy elementach loży kolatorskiej w kościele pw. Św. 

Michała Archanioła w Siedlcach.
renowacja i konserwacja loży kolatorskiej 20 000,00

49 119
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Piotra i 

Pawła w Kosiskach

Kosiska, kościół pw. śś. Piotra i Pawła (XVIII w.): konserwacja i remont tynków 

sklepienia i ścian wewnętrznych - kontynuacja.

konserwacja tynkowego sklepienia, konserwacja i rekonstrukcja 

dekoracji sztukatorskiej, remont tynków wewnętrznych ścian
40 000,00

50 257

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. 

Stanisława Biskupa i Męczennika w 

Bukowie 

Prace konserwatorskie XIII-wiecznego kamiennego gotyckiego portalu w 

kościele pw. św. Józefa w Pożarzysku.

konserwacja portalu poprzedzona badaniami stratygraficznymi, 

konserwacja i ekspozycja reliktów polichromii, pełna konserwacja 

techniczna i estetyczna

70 000,00

51 256

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. 

Stanisława Biskupa i Męczennika w 

Bukowie 

Remont dachu kościoła pw. św. Józefa w Pożarzysku.
rozbiórka i zabezpieczenie połaci, łacenie, montaż rynien i obróbek 

blacharskich, roboty pokrywcze
30 000,00

52 227
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego 

Antoniego Padewskiego  w Łagowie

Kontynuacja prac konserwatorskich: remont elewacji wraz z przywróceniem 

zadaszenia nad zakrystią  do stanu pierwotnego budynku kościoła 

parafialnego w Łagowie.

remont elewacji: położenie nowych tynków;  czyszczenie i uzupełnienie 

kamiennych elementów; remont stolarki okiennej; odtworzenie 

zadaszenia  nad zakrystią

30 000,00

53 202
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego 

Antoniego w Niedźwiedzicach

Niedźwiedzice, kościół pw. św. Antoniego (XVI w.) remont dachu nad nawą 

główną wraz z wymianą pokrycia i naprawą konstrukcji więźby dachowej i 

stropu. 

remont dachu: naprawa konstrukcji więźby dachu i stropu; wymiana 

pokrycia
60 000,00



54 201
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego 

Antoniego w Niedźwiedzicach

Konserwacja  barokowej ambony 2 ćw. XVII w. z kościoła pw. św. Antoniego w 

Niedźwiedzicach.
pełna konserwacja i renowacja barokowej ambony 20 000,00

55 204
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego 

Antoniego w Niedźwiedzicach

Kontynuacja konserwacji XVIII-wiecznego, drewnianego, złoconego i 

polichromowanego ołtarza z kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi 

Panny w Goliszowie.

kontynuacja konserwacji ołtarza 20 000,00

56 93
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego 

Antoniego z Padwy w Miłowicach

Wczesnobarokowe wyposażenie wnętrza kościół parafialnego św. Antoniego 

Padewskiego w Miłowicach - kontynuacja; etap III: loża kolatorska.

konserwacja i rekonstrukcja loży kolatorskiej - renowacja 

polichromowanych obrazów na desce, elementów rzeźbiarskich i 

ornamentów

30 000,00

57 212
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego 

Bartłomieja Apostoła w Topoli

Pełna konserwacja barokowych, drewnianych, polichromowanych figur 

Czterech Ojców Kościoła z kościoła pw. św. Marcina w Byczeniu znajdującego 

się na Szlaku Cysterskim.

pełna konserwacja czterech drewnianych rzeźb 20 000,00

58 111
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego 

Bartłomieja w Wojciechowie

Ratunkowa konserwacja barokowych obrazów drogi krzyżowej (etap II) z 

Kościoła Parafialnego pw. św. Bartłomieja w Wojciechowie, gm. Lubomierz
pełna konserwacja estetyczna i techniczna obrazów olejnych na płótnie 35 000,00

59 39
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego 

Franciszka w Jutrzynie

Kontynuacja prac konserwatorskich przy malowidłach ściennych na ścianach 

prezbiterium kościoła filialnego w Kowalewie.

odsłonięcie i kompleksowa konserwacja techniczna i estetyczna 

polichromii ściennej
20 000,00

60 10
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego 

Jacka w Pogorzeliskach

Naprawa konstrukcji dachowej i stropu nawy głównej i kruchty wraz z 

wymianą pokrycia w kościele pw. św. Jacka w Pogorzeliskach

naprawa konstrukcji dachowej, remont stropu nawy głównej i kruchty, 

wymiana pokrycia dachowego
70 000,00

61 224
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego 

Jana Chrzciciela w Legnicy

Remont sklepienia pozornego nad nawą główną  kościoła oraz budowa 

systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego - etap II.

oczyszczenie sklepienia, impregnacja konstrukcji drewnianej, montaż 

drzwi przeciwpożarowych
75 000,00

62 82

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego 

Józefa Oblubieńca NMP w Starych 

Bogaczowicach

Kaplica pw. św. Anny - wymiana pokrycia dachu z robotami towarzyszącymi.
remont konstrukcji dachu, wymiana pokrycia; prace konserwatorsko-

remontowe na wieży
30 000,00

63 154

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego 

Józefa Oblubieńca NMP w Starych 

Bogaczowicach

Wieża Kościoła Parafialnego pw. św. Józefa Oblubieńca NMP - roboty 

remontowo - elewacyjne murów wieży.
roboty tynkarskie, malarskie oraz blacharsko - dekarskie 20 000,00

64 115
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego 

Macieja Apostoła w Trzebicku Górnym

Kontynuacja prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym Kościoła 

Parafialnego w Trzebicku Górnym.

prace konserwatorskie struktury architektonicznej nastawy wraz z 

dekoracją rzeźbiarską i obrazami ołtarzowymi
35 000,00

65 235
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego 

Michała Archanioła w Jaworowie

II etap  konserwacji barokowego ołtarza głównego w gotyckim prezbiterium 

kościoła  pw. św. Michała Archanioła w Jaworowie. Konserwacja figur, 

malowideł i dekoracji rzeźbiarskiej ołtarza.

kontynuacja prac konserwatorskich ołtarza: prace przy figurach i 

elementach ruchomych
25 000,00

66 94
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego 

Michała Archanioła w Lewinie Kłodzkim 

Konserwacji i restauracja baldachimu ambony z 1691 z kościoła pw. św. 

Michała Archanioła w Lewinie Kłodzkim, II etap prac.

kontynuacja prac konserwatorskich ambony z 1691 r. aut. Sebastiana 

Flackera
20 000,00

67 15
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego 

Michała Archanioła w Osetnie

Stara Góra, kościół pw. św. Jakuba Apostoła (XIV/XV w.): Renowacja 

malowidła stropowego autorstwa F. Ch. van Bentuma - etap II.

konserwacja barokowego  malowidła na drewnianym stropie  nawy 

głównej kościoła
25 000,00



68 14
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego 

Michała Archanioła w Osetnie

Osetno, kościół  pw. św. Michała Archanioła (XIII w.): remont elewacji - etap 

II.
kontynuacja remontu elewacji kościoła: wymiana tynków 30 000,00

69 7

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego 

Michała Archanioła we Włodzicach 

Wielkich

Włodzice Wielkie, kościół pw. św. Michała Archanioła: prace remontowe 

dachu wieży. 

remont dachu wieży kościoła, wymiana krokwi, prostowanie więźby 

dachowej, remont skrzydeł okiennych
30 000,00

70 248
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego 

Mikołaja Biskupa we Wleniu

Remont kościoła filialnego pw. Matki Bożej z Lourdes w miejscowości 

Bystrzyca; etap I - wzmocnienie i zabezpieczenie ścian.

zabezpieczenie pęknięć  murów;  wykonanie i montaż ściągów; 

naprawa powierzchni murów
60 000,00

71 249
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego 

Mikołaja i M.B. Śnieżnej w Kotliskach

Ratunkowa konserwacja elementów wyposażenia kościoła filialnego  św. 

Jadwigi Śląskiej w Niwnicach - Tryptyk (XV w.), dwa ołtarze boczne (XVIII w.), 

ambona (XVIII w.).

kompleksowa konserwacja tryptyku, ołtarzy i ambony 40 000,00

72 34
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego 

Mikołaja w Domaszkowie

Konserwacja rokokowego  ołtarza bocznego z k. XVIII w. pw. Matki Boskiej 

Bolesnej (autorstwo prawd. Scharf i Bescorner) z kościoła filialnego  pw.. 

Wniebowzięcia NMP w Nowej Wsi, gm. Międzylesie

kontynuacja konserwacji rokokowego ołtarza - polichromie i snycerska 60 000,00

73 244
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego 

Mikołaja w Radochowie

Wykonanie prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym autorstwa Michała 

Ignacego Klahra Młodszego w kościele filialnym w Orłowcu, Parafia w 

Radochowie.

pełna konserwacja barokowego ołtarza głównego 30 000,00

74 48
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego 

Mikołaja w Świerkach

Kontynuacja konserwacji i restauracji ołtarza głównego w kościele pw. św. 

Jerzego w Krajanowie gm. Nowa Ruda, II etap
konserwacja drewnianego ołtarza; 40 000,00

75 21

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego 

Stanisława B.M.  i Świętego Wacława M. w 

Świdnicy

Gotycki poliptyk ze sceną zaśnięcia NMP - stylistycznie związany z kręgiem 

Wita Stwosza z Bazyliki Świdnickiej; obecnie katedra i kościół parafialny pw. 

św. Stanisława B.M. i św. Wacława B.M. w Świdnicy; kontynuacja - etap II.                         

kontynuacja prac konserwatorskich przy gotyckim poliptyku 70 000,00

76 24
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego 

Wawrzyńca w Dziwiszowie

Dziwiszów, kościół pw. św. Wawrzyńca (XIV w.): remont elewacji - 

kontynuacja. 

remont elewacji wraz z malowaniem; renowacjaelementów  

kamiennych 
60 000,00

77 218
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego 

Wawrzyńca w Prusach

Remont elewacji zewnętrznej budynku kościoła filialnego pw. Niepokalanego 

Poczęcia NMP w Karszowie.
remont elewacji 30 000,00

78 231
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Anny 

w Ząbkowicach Śląskich

Prace konserwatorskie  ośmiu epitafiów na elewacji kościoła św. Anny oraz 

dawnym murze cmentarnym w Ząbkowicach Śląskich.

konserwacja zachowawcza i techniczna  epitafiów  z XVI i XVII w.  

znajdujących się na elewacjach  kościoła
30 000,00

79 220
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej 

Barbary w Wojcieszycach

Prace  konserwatorskie zabytkowego barokowego ołtarza z XVIII wieku w 

kościele parafialnym pw. św. Barbary w Wojcieszycach.
pełna konserwacja ołtarza głównego 65 000,00

80 51
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej 

Jadwigi w Mokrzeszowie
Remont elewacji kościoła parafialnego  pw. św. Jadwigi w Mokrzeszowie.

remont elewacji, wymiana stolarki  i ślusarki okiennej oraz drzwiowej; 

wykonanie izolacji  pionowej i opaski przy budynku
40 000,00

81 23
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej 

Katarzyny w Rybnicy

Rybnica, kościół parafialny pw. św. Katarzyny: kontynuacja prac remontowych 

kościoła. 

remont elewacji nawy głównej, prezbiterium i zakrystii wymiana 

stolarki; izolacja ścian fundamentowych, drenaż oraz remont kanalizacji 

deszczowej

70 000,00



82 36
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Tekli 

w Pławnej Dolnej

Pławna Dolna, kościół w. św. Tekli (XV w.): remont więźby dachowej z 

wymianą pokrycia - kontynuacja.
remont więźby i jej wzmocnienie, wymiana pokrycia dachu 70 000,00

83 72
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętych 

Apostołów Piotra i Pawła w Bożkowie

Konserwacja zagrożonego ołtarza bocznego św. Sebastiana - elementy dobrej 

klasy barokowo-rokokowego zabytkowego wyposażenia kościoła filialnego 

pw. św. Bartłomieja w Czerwieńczycach, gm. Nowa Ruda; dokończenie prac.

kontynuacja prac konserwatorskich ołtarza bocznego 18 000,00

84 11
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętych 

Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu

Kontynuacja robót remontowych zabezpieczających kaplicę  pw. św. 

Antoniego w Strzegomiu - konserwacja elewacji zewnętrznych (apsyda i 

wschodnia część elewacji północnej).

konserwacja wątku ceglanego i kamiennego gotyckiej baszty obronnej 75 000,00

85 155
Parafia Rzymskokatolicka pw. 

Wniebowstąpienia Pańskiego w Snowidzy 

Konserwacja barokowego ołtarza głównego z dwoma obrazami w kościele 

pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Snowidzy.
konserwacja obrazów, scalenie kolorystyczne szafy ołtarzowej 20 000,00

86 104

Parafia Rzymskokatolicka pw. 

Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny                                                 

w Imbramowicach

Dokończenie wieloetapowego remontu dachu kościoła pw. Św. Barbary we 

wsi Borzygniew gm. Mietków - etap IV remontu dachu w zakresie: remont 

pokrycia i konstrukcji dachu nad nawą główną, przebudówką północną, 

kruchtą południową, remont schodów z chóru na parter.

remont dachu nad nawą główną, daszku nas przybudówką i nad 

kruchtą, remont schodów z chóru na poddasze, odwodnienie dachu
30 000,00

87 3

Parafia Rzymskokatolicka pw. 

Wniebowzięcia NMP  w Wojanowie z 

siedzibą w Dąbrowicy 

Wojanów, kościół pw. Wniebowzięcia  NMP w Wojanowie (XIV w.): remont 

dachu z wymianą pokrycia. 

wymiana elementów stropu, wzmocnienie konstrukcji dachu, wymiana 

pokrycia dachu
60 000,00

88 74
Parafia Rzymskokatolicka pw. 

Wniebowzięcia NMP w Lubawce

Konserwacja techniczna barokowego ołtarza  bocznego św. Jana Nepomucena 

w kościele filialnym pw. Czternastu Wspomożycieli w Lubawce-Podlesie.

kontynuacja prac konserwatorskich przy ołtarzu św. Jana Nepomucena 

(warsztat krzeszowski)
45 000,00

89 53
Parafia Rzymskokatolicka pw. 

Wniebowzięcia NMP w Lwówku Śląskim

Lwówek Śląski, kościół w. Wniebowzięcia NMP: kontynuacja renowacji 

elewacji - konserwacja kamienia i wymiana tynków.
renowacja elewacji kamiennej i wymiana tynków 70 000,00

90 149
Parafia Rzymskokatolicka pw. 

Wniebowzięcia NMP w Pisarzowicach 

Konserwacja późnogotyckiego pentaptyku (1525 r.) ze sceną Wniebowzięcia 

NMP w szafie środkowej w kościele parafialnym Wniebowzięcia NMP w 

Pisarzowicach, gm. Kamienna Góra.

pełna konserwacja późnogotyckiego pentaptyku 70 000,00

91 27
Parafia Rzymskokatolicka pw. 

Wniebowzięcia NMP w Świerzawie

Świerzawa, kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP: kontynuacja prac 

remontowych  dachu: remont drewnianej konstrukcji więźby dachowej i 

wymiana pokrycia dachu oraz konstrukcji pokrycia wieży wraz z instalacja 

odgromową.

 remont drewnianej konstrukcji więźby dachowej i wymiana pokrycia 

dachu; wymiana pokrycia wieży
70 000,00

92 8
Parafia Rzymskokatolicka pw. 

Wniebowzięcia NMP w Wierzbnej 

Konserwacja i restauracja ołtarza bocznego z obrazem "Nauczanie św. Anny" z 

kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Wierzbnej.

prace konserwatorskie ołtarza bocznego wraz ze snycerką, rzeźbami i 

obrazem "Nauczanie Marii przez św. Annę i św. Joachima"
50 000,00

93 234
Parafia Rzymskokatolicka pw. 

Wniebowzięcia NMP w Wojcieszowie

Wojcieszów, kościół pomocniczy pw. bł. Piotra Jerzego Frassati: wymiana 

dachu wieży i wykonanie instalacji odgromowej.
wymiana pokrycia łupkowego wieży na blachę miedzianą 55 000,00

94 61
Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich 

Świętych w Miszkowicach

Remont dachu kościoła  pw. Wszystkich Świętych w Miszkowicach - bez 

wieży. Kontynuacja: II etap robót.
wymiana pokrycia dachu z dachówki ceramicznej  i blachy miedzianej 90 000,00

95 232
Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich 

Świętych w Strzelcach Świdnickich

Prace konserwatorskie elewacji XVI wiecznego kościoła  filialnego  pw. Matki 

Boskiej Różańcowej w Szczepanowie.
remont elewacji 45 000,00



96 228 Piotr Matuszak, Ocice Ocice, Pałac (XVI w.): remont części dachu z wymianą pokrycia - kontynuacja.
wzmocnienie  elementów konstrukcyjnych i stabilizacja więźby 

dachowej; wymiana pokrycia
60 000,00

97 163

Polsko - Niemieckie Stowarzyszenie 

Promocji na Rzecz Odbudowy i Utrzymania 

Historycznych Wartości Zabytków Kultury i 

Tradycji Śląska w Bobrowie

Remont konstrukcji nośnej dachu wieży Pałacu Boberstein zlokalizowanego 

na terenie działki nr geodezyjny 43/7 Bobrów 9A, gm. Mysłakowice.

odbudowa/odtworzenie konstrukcji i pokrycia wieży, obróbki 

blacharskie, odwodnienie dachu wieży
50 000,00

98 55
Przedsiębiorstwo Turystyczne "Pałac 

Niesytno w Płoninie" s.c.

Pałac Niesytno w Płoninie - renesansowy pałac z XVI w., prace 

konserwatorskie, zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, stabilizacja 

konstrukcyjna budynku pałacu - kontynuacja prac.

zabezpieczenie ruin pałacu 40 000,00

99 92
Spółdzielcze Centrum Rehabilitacyjno-

Medyczne RESURS we Wrocławiu

Prace konserwatorsko-remontowe  bramy przejazdowej w budynku przy ul. 

Wita Stwosza 16 we Wrocławiu - dokończenie zadania.

roboty budowlane i tynkarskie, posadzkarskie i kamieniarskie; 

renowacja stolarki
20 000,00

100 246
Starosta Powiatu Kłodzkiego   /w imieniu 

Skarbu Państwa/

Wykonanie prac konserwatorskich  przy pomniku Jana Nepomucena 

stojącego na moście św. Jana nad rzeką Biała Lądecka w Lądku Zdroju.
konserwacja kamiennej rzeźby św. Jana Nepomucena 40 000,00

101 265 Uniwersytet Wrocławski
Remont tarasu widokowego i pomieszczeń Wieży Matematycznej gmachu 

głównego Uniwersytetu Wrocławskiego.

remont ścian pomieszczeń II kondygnacji Wieży; wymiana pokrycia 

tarasu i wzmocnienie konstrukcji ścian
100 000,00

102 124 Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o. 
Remont poszycia dachowego z remontem instalacji odgromowej Kaplicy 

Hochbergów.
remont pokrycie dachu i  zabezpieczenie konstrukcjui więźby dachowej 60 000,00

103 146

Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego 

Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Dom 

Zakonny w Wałbrzychu 

Remont dachu budynku 1 B.
prace rozbiórkowe, naprawa kominów i ław kominiarskich, remont 

dachu
42 000,00

104 43

Parafia Rzymskokatolicka pw. 

Najświętszego Serca Pana Jezusa w 

Świdnicy

Wymiana i odtworzenie stolarki okiennej w d. Klasztorze  Elżbietanek 

(budynek pałacowy z XVIII w. - barokowy  - część budynku  XVI/XVII w.) ob. 

Dom parafialny - kontynuacja prac.

wymiana stolarki okiennej 35 000,00

105 50
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego 

Maurycego we Wrocławiu

Remont kościoła św. Maurycego we Wrocławiu przy ul. R. Traugutta 36 - etap 

III.

remont dachu kościoła z wymianą pokrycia i łat, naprawą konstrukcji 

drewnianej więźby
55 000,00

106 102
Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy 

Świętej w Jedlinie-Zdroju
Remont zabytkowego kościoła w Jedlinie-Zdroju remont ścian nawy bocznej zachodniej, rekonstrukcja tynków 20 000,00

107 205

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej 

Marii Panny z Góry Karmel w Brzegu 

Dolnym

Remont kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jodłowicach gmina 

Brzeg Dolny (w części dotyczącej remontu elewacji kościoła).
remont elewacji 50 000,00

5 000 000,00OGÓŁEM


