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WYBRANE PROJEKTY 
dofinansowane z budżetu MKiDN 

www.mkidn.gov.pl  

Ochrona zabytków 

na Dolnym Śląsku 



WROCŁAW 
 

: inwestycje dofinansowane  
ze środków europejskich : 



Dzięki dofinansowaniu ze środków 
unijnych w latach 2009 – 2013 podjęto 

kilkadziesiąt ważnych inwestycji na 
kulturalnej mapie Wrocławia – projekty 

dotyczą zarówno konserwacji  
i remontów zabytkowych obiektów,  
jak i budowy nowej infrastruktury.  

 

Ich łączna wartośd to prawie  
700 mln zł, z czego ponad połowa 
– 420 mln zł pochodzi ze środków 

europejskich. 
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: projekty zakooczone :  
 

 
 

Rewaloryzacja synagogi "Pod Białym Bocianem"  
w ramach Programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyo * 

 
Konserwacja i digitalizacja zbiorów Biblioteki Zakładu 

Narodowego im. Ossolioskich * 
 

Rozbudowa Akademii Sztuk Pięknych 
 

Przebudowa budynku Paostwowej Wyższej Szkoły 
Teatralnej 

 
 
 
 
 

*Projekty zostały zrealizowane przy wsparciu finansowym 
mechanizmu norweskiego, w perspektywie budżetowej 2004-2009,  

ich łączna wartośd to 3,7 mln euro, dofinansowanie: 3 mln euro.  
Więcej na: www.eog2011.mkidn.gov.pl . 

  

 

: realizowane inwestycje : 
 
 
 
Remont Pawilonu Czterech Kopuł  
 
Przebudowa teatru muzycznego Capitol 
 
Budowa Narodowego Forum Muzyki  
 
Budowa nowego budynku ogólnokształcącej szkoły 
muzycznej I i II st. im. Karola Szymanowskiego 
 
Rozbudowa Akademii Muzycznej 
 
 

http://www.eog2011.mkidn.gov.pl/


Rewaloryzacja synagogi 

Pod Białym 
Bocianem 
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Dzięki środkom unijnym odrestaurowano 

budynek z 1829 r. oraz zaaranżowano 

jego otoczenie na potrzeby turystów. 

Odtworzono historyczny wygląd synagogi, 

zaaranżowano w niej salę koncertową  

i teatralną. Pomieszczenia zostały również 

przystosowane do pełnienia funkcji 

wystawienniczych i edukacyjnych. Synagoga 

oraz znajdujący się przy niej plac należą do 

ścieżki Czterech Świątyń.  
 

Całkowita wartośd projektu: 

9 843 810,34 zł 
Dofinansowanie: 

8 107 985,51 zł 



Rozbudowa 
Akademii 
Sztuk 
Pięknych 
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Nowy budynek ASP „Centrum Sztuk 

Użytkowych. Centrum Innowacyjności” 

został zaprojektowany w formie prostej bryły 

okrytej szklaną elewacją. Znajduje się w nim 

mini huta szkła, piec ceramiczny, laboratoria, 

pracownie z zapleczem technicznym: 

ceramiczna i szklarska. Są też pracownie 

grafiki, architektury wnętrz, rzeźby, ceramiki, 

projektowania. Część pracowni jest 

półotwarta aby można było podejrzeć 

artystów przy pracy. Na wyższych poziomach 

budynku znajdują się sale seminaryjne i sale 
dydaktyczne.  

Całkowita wartośd projektu: 

53 545 845,96 zł 
Dofinansowanie: 

38 796 594,35 zł 

Uroczyste wmurowanie kamienia 

węgielnego pod tę inwestycję miało 

miejsce16 maja 2011 r.  

 

Inauguracja działalności nowego budynku 

odbyła się 10 grudnia 2012 r.  



Przebudowa budynku 

Paostwowej 
Wyższej 
Szkoły 
Teatralnej 
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Dzięki remontowi powstały nowe 

powierzchnie do prowadzenia 

działalności edukacyjnej i kulturalnej. 

Sale teatralne z nowoczesnym 

wyposażeniem oświetleniowym i aparaturą 

akustyczną  umożliwią zaprezentowanie 

umiejętności aktorów znacznie większej 

publiczności. Tym samym – w pełni będzie 

można wykorzystać potencjał kulturalno -
  artystyczny studentów i kadry naukowej. 

Całkowita wartośd projektu: 

43 847 155,23 zł 
Dofinansowanie: 

25 481 514,71 zł 

Oficjalne oddanie do użytku rozbudowanego 

budynku wrocławskiej filii Państwowej 

Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie 

odbyło się 19 grudnia 2011 r.  



Konserwacja  
i digitalizacja 

zbiorów 
Biblioteki 
Ossolioskich 
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Ossolińskie zbiory liczą ok. 1 650 000 

jednostek. Zasoby te stanowiące dziedzictwo 

naszego kraju i nie tylko podnoszą jego 

prestiż, ale również rozwijają dziedzictwo 

narodowe całej Europy. Przy większości 

obiektów podjęta została przede 

wszystkim restauracja zachowawcza, 

której celem było zabezpieczenie ich przed 

dalszą destrukcją, wzmocnienie struktury 

papieru, wypłukanie szkodliwych 
zanieczyszczeń i substancji kwaśnych. 

Całkowita wartośd projektu:   

4 974 236,26 zł 
 Dofinansowanie: 

4 176 252,48 zł  



www.mkidn.gov.pl  

: realizowane inwestycje : 
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Remont 

Pawilonu 
Czterech 
Kopuł  
 
 
 

Całkowita wartośd projektu: 

79 344 170,00 zł 
Dofinansowanie: 

50 000 000,00 zł 

Dzięki remontowi Muzeum zyska ponad  

6 tys. m² powierzchni użytkowej. 

Wewnętrzny dziedziniec zostanie przykryty 

przeszklonym dachem, co pozwoli na 

uzyskanie całorocznego miejsca 

wystawienniczego. W Pawilonie 

prezentowana będzie kolekcja polskiej sztuki 

współczesnej, m.in. prace Witkacego, 

Tadeusza Makowskiego, Jerzego 

Nowosielskiego, Tadeusza Kantora, 

Władysława Hasiora, Katarzyny Kozyry 

 i Magdaleny Abakanowicz. W sąsiadującym 

z pawilonem parku stworzona ma być 
plenerowa galeria rzeźby. 

Umowę dotyczącą dofinansowania 

rewaloryzacji Pawilonu Czterech Kopuł 

podpisali 28 marca 2013 r. Minister Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego Bogdan 

Zdrojewski i dyrektor Muzeum Narodowego 

we Wrocławiu Mariusz Hermansdorfer. 

 

W maju 2013 r. oficjalnie rozpoczął się 

remont obiektu.  
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Przebudowa 

teatru 
muzycznego 
Capitol 
 
 
 

Prace przy przebudowie siedziby rozpoczęły 

się w pierwszej połowie 2011 r. od wyburzenia 

dawnego klubu Ośrodek, garaży  

i przybudówek otaczających historyczny 

gmach teatru.  

Po przebudowie główna scena Capitolu 

zostanie powiększona, będzie głębsza 

 i wyższa. Powstanie również scena 

kameralna ze studiem nagrań. Powstaną 

także nowe sale prób, garderoby  

i magazyny. W całość nowego 

budynku Capitolu wkomponowany zostanie 
dawny budynek „Odry-Film”. 

Całkowita wartośd projektu: 

113 197 524,09 zł 
Dofinansowanie: 

83 000 000,00 zł 

26 kwietnia 2010 r. Minister Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego, Bogdan 

Zdrojewski i prezydent Wrocławia Rafał 

Dutkiewicz, podpisali umowę o 

dofinansowaniu przebudowy Teatru. 
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Budowa nowego 

budynku 

Ogólnokształcącej 
Szkoły Muzycznej  

I i II st. im. Karola 

Szymanowskiego 
 
 
 
 

Całkowita wartośd projektu: 

54 546 827,82 zł 
Dofinansowanie: 

45 657 526,12 zł 

Dzięki dofinansowaniu wybudowany zostanie 

nowy budynek szkoły. Projekt obejmuje 

kompleksowe przygotowanie inwestycji: od 

projektów architektonicznych i budowlanych, 

przez roboty budowlane i montaż 

specjalistycznych instalacji. Dzięki nowym 

przestrzeniom placówka będzie mogła 

przyjąć do 200 uczniów więcej każdego roku. 
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Budowa 

Narodowego 
Forum 
Muzyki  
 
 
 
 

Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu 

będzie obiektem spełniającym 

najnowocześniejsze standardy 

akustyczne i architektoniczne. W budynku 

znajdzie się wielka sala koncertowa, sala 

kinowa i widowiskowa. Nowa sala 

koncertowa będzie obiektem, dorównującym 

klasą salom światowym, co pozwoli na 

prezentacje najwyższej jakości 
przedsięwzięć artystycznych. 

Całkowita wartośd projektu: 

296 572 193,93 zł 
Dofinansowanie: 

143 740 000,00 zł 
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Rozbudowa 

Akademii 

Muzycznej 
 
 
 
 

Całkowita wartośd projektu: 

51 985 602,30 zł 
Dofinansowanie: 

33 565 235,20 zł 

W ramach projektu powstanie 58 

pomieszczeń, m.in.  dwie sale koncertowe, 

dwa zespoły pomieszczeń studyjnych 

zapewniających warunki do nagrań, realizacji 

muzyki elektroakustycznej, komputerowej, 

teatralnej i filmowej, skomunikowane z salą 

koncertową oraz zespół sal wykładowych, 

ćwiczeniowych i dydaktycznych. Projekt 

przewiduje też rozszerzenie istniejącej oferty 

edukacyjnej oraz utworzenie nowych 
kierunków i specjalności. 

Uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego  

pod budowę obiektu koncertowo-

dydaktycznego wrocławskiej AM odbyło się 

26 września 2011 r.  



WROCŁAW 
 

: wybrane inwestycje dofinansowane  
z budżetu MKiDN : 



Programy 
Ministra 

2013 
INWESTYCJE 
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Podległe ministerstwu szkoły artystyczne I i II stopnia, 
Akademia Muzyczna, ASP, Centrum Technologii 

Audiowizualnych, teatry miejskie i muzea są 

beneficjentami dotacji przyznawanych  
w ramach Programów Ministra Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego.  

 
Z tego źródła do wrocławskich instytucji kultury 

trafiło tylko w tym roku 4,2 mln zł. 
 

Przykładowe projekty, które otrzymały wsparcie:  

• Zakup sprzętu dla Akademii Muzycznej 

• Modernizacja sceny w Teatrze Polskim 

• Modernizacja Dziecięcego Studia Filmów Animowanych 

• Rozbudowa kolekcji Muzeum Współczesnego  

• Zakup wyposażenia Ośrodka Postaw Twórczych 

• Rozbudowa Paostwowej Szkoły Muzycznej st. im. R. Bukowskiego 
 

 

WYKAZ DOTACJI PRZYZNANYCH W RAMACH PROGRAMÓW MINISTRA DOSTĘPNY NA STRONIE 
INTERNETOWEJ: www.mkidn.gov.pl  

 

 

http://www.mkidn.gov.pl/
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7,6 mln zł to kwota, którą ministerstwo 
przeznaczyło w 2013 r. na wsparcie 
wrocławskich instytucji podległych.  

 

Dofinansowane są naglące prace remontowe  
i konserwatorskie oraz modernizacyjne. 

 

Wśród największych i najważniejszych inwestycji 
znalazły się m.in. modernizacja budynków Panoramy 

Racławickiej, zakupy dla Opery Wrocławskiej, 
wyposażenie nowego budynku ASP, budowa Centrum 

Technologii Audiowizualnych.  
 

 

Dotacje dla 

instytucji 
podległych 
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Studio 
technologii 
wizualnych 
CeTA 

Dofinansowanie MKiDN:  

11 mln zł  

Najnowsze zdobycze technologii 

elektronicznej, wykwalifikowana 

kadra specjalistów, nowatorskie 

studio filmowe to najważniejsze 

korzyści, jakie niesie ze sobą 

otwarcie we Wrocławiu Centrum 

Technologii Audiowizualnych.  

28 stycznia  2013 r. odbyła się jego 
uroczysta inauguracja 

 
Modernizacja zespołu 
budynków  

Panoramy 
Racławickiej 

Do tej pory Panoramę Racławicką 

zobaczyło już ponad  

8 milionów zwiedzających. 

Monumentalne dzieło przedstawia 

rozegraną w czasie powstania 

kościuszkowskiego bitwę z 1794 r. 

Płótno powstało w latach  

1893-1894 pod kierunkiem Jana 
Styki i Wojciecha Kossaka.  

inwestycje z budżetu MKiDN : 

inwestycje z budżetu MKiDN : Dofinansowanie MKiDN:  

500 000 zł 

ZREALIZOWANE inwestycje z budżetu MKiDN : 
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Modernizacja  
galerii sztuki polskiej  
XVII-XIX w.  

w Muzeum 
Narodowym 

Otwarcie galerii sztuki polskiej od 

XVII do XIX w. w nowej aranżacji 

planowane jest w drugiej połowie 

listopada 2013 r. w czasie 

obchodów jubileuszu 65-lecia 

Muzeum Narodowego we 
Wrocławiu.  

 
Inwestycje i zakupy  

Opera 
Wrocławska 

Dofinansowanie MKiDN:  

1 000 000 zł 

Dzięki wsparciu finansowemu 
ministerstwa zakupiono nowe 

oświetlenie i instrumenty muzyczne. 
Utworzono  również nową 

powierzchnię magazynową na 
dekoracje i kostiumy na terenie 

MPWiK.  

inwestycje z budżetu MKiDN : 

inwestycje z budżetu MKiDN : 

Dofinansowanie MKiDN:  

500 000 zł 

ZREALIZOWANE inwestycje z budżetu MKiDN : 
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Od początku kadencji ministra Bogdana Zdrojewskiego na terenie Wrocławia 
przeprowadzono prace remontowe i konserwatorskie  

w 19 zabytkowych obiektach sakralnych.  
Dofinansowaliśmy je kwotą 15 mln zł z budżetu Ministerstwa Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego.  

• Kościół p.w. św. Marcina 

• Kolegiata Św. Krzyża i Św. Bartłomieja 

• Kościół św. Marii Magdaleny 

• Kościół św. Krzyża 

• Prawosławna Cerkiew Katedralna p.w. Narodzenia 

Przenajświętszej Bogarodzicy 

• Kościół św. Wojciecha OO. Dominikanów 

• Kościół Rektoralny p.w. św. Macieja  

• Kościół  św. Wincentego i św. Jakuba 

• Kościół św. Antoniego 

 

 

• Kościół Bożego Ciała 

• Kościół Uniwersytecki 

• Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski 

• Kościół Św. Elżbiety 

• Kościół NMP na Piasku 

• Kościół św. Michała Archanioła 

• Kościół św. Stanisława, Doroty i Wacława 

• Kościół św. Anny  

• Zespół klasztorny na Ostrowie Tumskim 

• Zespół klasztorny Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej 
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Wyposażenie nowego budynku ASP  
zakup specjalistycznego sprzętu  

1, 4 mln zł 

Kościół p.w. św. Wojciecha  
OO. Dominikanów 

450 tys.  

Kościół p.w. NMP na Piasku 
 

3 mln zł 

Kościół p.w. św. Doroty, Stanisława  
i Wacława 

ponad 1 mln zł  

Kościół p.w. św. Marcina 
 

848 tys. zł 

Kościół Rektoralny p.w. św. Macieja  
 

 1 mln zł 

ZREALIZOWANE inwestycje z budżetu MKiDN : 
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przebudowa poddasza budynku 
Muzeum Narodowego we Wrocławiu 

ponad 3,5 mln zł 

ZREALIZOWANE inwestycje z budżetu MKiDN : 
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Kościół p.w. św. Wawrzyoca 

160 tys. zł  
Kościół p.w. św. Wincentego i Jakuba 

175 tys.  
Budynek Muzeum Archidiecezjalnego 

500 tys. zł  

Kościół p.w. św. Marii Magdaleny 

400 tys.  
Kościół p.w. św. Anny 

200 tys.  



www.mkidn.gov.pl  

: ochrona zabytków na Dolnym Śląsku : 
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W czasie kadencji ministra Bogdana 

Zdrojewskiego wsparliśmy 450 projektów 
związanych z ochroną zabytków. 

Dofinansowanie wyniosło 113,2 mln zł. 

Ochrona 
Zabytków 

 PROGRAMY MINISTRA 

w województwie 
dolnośląskim 

 
 
 



Remont zespołu obiektów pocysterskich  
w Lubiążu  

2,75 mln zł  

Remont twierdzy Srebrna Góra 
 

3,3 mln zł 

Zamek Bolków 
 

437 000 zł 

Remont domów przysłupowych w Bogatyni  
 

920 000 zł 

Remont klasztoru pocysterskiego  
w Trzebnicy 

1,65 mln zł  

Prace konserwatorskie na zamku  
w Kamieocu Ząbkowickim 

500 000 zł 

wybrane inwestycje z budżetu MKiDN : 



Kamienne Piekło KL Gross-Rosen I  
w Rogożnicy 

4,9 mln zł 

Remont zamku piastowskiego we Wleniu 
 

3,27 mln zł 

Remont bazyliki p.w. Nawiedzenia NMP  
w Wambierzycach 

437 000 zł 

Remont w kościele Wniebowzięcia NMP 
 i św. Jana Chrzciciela w Henrykowie 

3,18 mln  
Remont zespołu pałacowego w Bagnie 

750 tys. zł  

Remont Zamku Książ 

600 tys. zł 

wybrane inwestycje z budżetu MKiDN : 
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Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne  
byłej KWK Julia w Wałbrzychu  

 
kwota dofinansowania:  

ponad 35,7 mln zł  

Rewaloryzacja Zespołu Opactwa Cystersów  
wraz z otoczeniem w Krzeszowie  

 
kwota dofinansowania:  

ponad 22,2 mln zł  

Województwo dolnośląskie 

 

: inwestycje dofinansowane ze środków europejskich : 
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 Budowa nowej infrastruktury kulturalnej  
Bolesławieckiego Ośrodka Kultury i utworzenie 

Międzynarodowego Centrum Ceramiki  
 

całkowita wartośd projektu: 15 285 185,67 zł 

kwota dofinansowania: 12 942 760,92 zł 

Rozbudowa i modernizacja  
Teatru Zdrojowego w Jeleniej Górze 

 
całkowita wartośd projektu: 7 551 036,82 zł  

kwota dofinansowania:10 784 503,10  

Województwo dolnośląskie 

 

: inwestycje dofinansowane ze środków europejskich : 



www.mkidn.gov.pl  


