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WYBRANE PROJEKTY 
dofinansowane z budżetu MKiDN 

www.mkidn.gov.pl  



WARSZAWA 
 

: inwestycje dofinansowane  
ze środków europejskich : 



Dzięki dofinansowaniu ze środków 
unijnych podjęto kilkanaście ważnych 

inwestycji na kulturalnej mapie Warszawy 
– projekty dotyczą zarówno konserwacji  

i remontów zabytkowych obiektów,  
jak i budowy nowej infrastruktury.  

 

Ich łączna wartość to prawie  
800 mln zł, z czego ponad połowa 
– 456 mln zł pochodzi ze środków 

europejskich. 
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: projekty zakończone :  
 
 

Remont zespołu pałacowo-ogrodowego  
w Wilanowie 

 
Budowa Centrum Nauki Kopernik 

 
Renowacja elewacji Zamku Królewskiego 

 
Utworzenie Muzeum Fryderyka Chopina 

w Zamku Ostrogskich*  
 

Renowacja i adaptacja na cele kulturalne  
piwnic Starego Miasta* 

 
Rewitalizacja budynku Arsenału  

przy Zamku Ujazdowskim* 
 
 

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

2004-2009,  ich łączna wartość to prawie 16 mln euro, 
dofinansowanie: 9,1 mln euro.  Więcej na: 

www.eog2011.mkidn.gov.pl . 
  

 

: realizowane inwestycje : 
 
 
Muzeum Warszawskiej Pragi 
 
Konserwacja przedwojennych filmów  
w Filmotece Narodowej 
 
Budowa nowego budynku ASP  
 
Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Głównej 
Województwa Mazowieckiego (przy ul. Koszykowej) 
 
Konserwacja elewacji Teatru Wielkiego Opery 
Narodowej i poprawa funkcjonalności gmachu 
 
Konserwacja Pałacu na Wyspie  
w Łazienkach Królewskich 
 
Rozbudowa szkoły muzycznej  
przy ul. Bednarskiej 
 
Modernizacja siedziby Narodowego Instytutu 
Audiowizualnego 
 

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


Remont zespołu 
pałacowo-ogrodowego  

w Wilanowie 
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Kompleksowa rewitalizacja rezydencji  objęła 
ogrody i ich architekturę oraz prace 

konserwatorsko-restauratorskie we wnętrzach 
korpusu głównego. Dzięki rozbudowie systemów 

przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych 
zabytek będzie zabezpieczony przed kradzieżą 
i zniszczeniem. W nowopowstałej pracowni 3D 
przeprowadzona zostanie digitalizacja wybranej 

kolekcji zbiorów wilanowskich.  

Całkowita wartość projektu:  
25 140 561 zł 
Dofinansowanie: 
18 303 932 zł  

W lipcu 2009 r. minister Bogdan Zdrojewski i dyrektor 
muzeum Paweł Jaskanis podpisali umowę  

o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja i digitalizacja 
XVII-to wiecznego zespołu pałacowo-ogrodowego  

w Wilanowie.  
 

Prace zakończyły się w listopadzie 2012 r.  



Budowa 

Centrum 
Nauki 
Kopernik 

7 

Budynek zlokalizowany jest w centrum 
Warszawy, nad Wisłą i wpisuje się w otaczający 

krajobraz, wydobywając i podkreślając charakter  
bulwarów. Dwukondygnacyjny budynek  

o powierzchni 15 tys. m. kw. mieści m.in. 
wystawy stałe i czasowe, laboratoria i pracownie 

multimedialne i wielofunkcyjne Planetarium.  
W otaczającym Centrum Parku Odkrywców 

znajdują się nim m.in. zewnętrzna galeria sztuki 
oraz amfiteatr.  

Całkowita wartość projektu: 
 364 779 247 zł 

Dofinansowanie: 
206 784 745 zł 

20 sierpnia 2009 r. Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Bogdan Zdrojewski oraz Prezydent  

m.st. Warszawy Hanna Gronkiewcz-Waltz podpisali 
umowę o dofinansowaniu projektu pt. „Budowa 

Centrum Nauki Kopernik w Warszawie”. 
 

Centrum zostało otwarte w listopadzie 2010 r.  



Renowacja elewacji 

Zamku 
Królewskiego 
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Trwająca ponad rok renowacja elewacji 
wschodniej zakończyła się w maju br.  

Wykonano prace przy ścianach zewnętrznych, 
obróbkę blacharską,  izolację, suszenie murów 

oraz konserwację kamienia.  
Elewacja odzyskała kolor szaropiaskowy, z lekkim 

akcentem różu -  udało się go ustalić na 
podstawie płócien Bernarda Bellotta, zwanego 
Canalettem, oraz odnalezionych pigmentów z 

XVIII wieku. 
 

Całkowita wartość projektu: 
6 366 629 zł 
Dofinansowanie: 
4 000 641 zł 

Umowę przyznającą środki na inwestycję szef resortu 
Bogdan Zdrojewski podpisał w grudniu 2010 r. 

 
Prace zakończyły się w maju 2013 r.  
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Utworzenie 

Muzeum 
Fryderyka 
Chopina  
w Zamku Ostrogskich 

Całkowita wartość projektu: 
 81 677 088 zł 
Dofinansowanie: 
30 695 314 zł 

Muzeum mieści się w zabytkowych wnętrzach 
Zamku Ostrogskich, gruntownie 

zmodernizowanych i powiększonych.  
Na powierzchni ponad 4600 metrów 

kwadratowych rozplanowane zostały ekspozycje 
dotyczące życia i twórczości artysty oraz 

multimedialne sale wystawiennicze. Znalazł się 
tu pokój przeznaczony specjalnie dla dzieci, 

wyposażony w ekran dotykowy oraz kapsuła,  
w której można słuchać muzyki kompozytora. 

Przy ul. Tamka 43 powstało Centrum 
Chopinowskie: nowoczesny ośrodek informacji 
chopinowskiej. Obok połączonego z kawiarenką 
punktu informacji turystycznej Centrum mieści 

księgarnię, bibliotekę, fonotekę i fototekę 
Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.  

Stało się również siedzibą NIFC. 

 
Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie, zostało 

otwarte 1 marca, w 200. rocznicę urodzin kompozytora. 
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Renowacja i adaptacja 
na cele kulturalne 

piwnic 
Starego 
Miasta 

Przestrzenie znajdujące się pod pięcioma 
kamienicami na warszawskiej starówce 

zaadaptowano na cele kulturalne. Dla zwiedzających 
przygotowano specjalny szlak turystyczny, 

prowadzący przez wszystkie wyremontowane 
obiekty. Daje on  możliwość poznania historii Starego 

Miasta -  zniszczenia i odbudowy. Początek trasy to 
Centrum Interpretacji Zabytków, gdzie znajduje się 

punkt informacyjny zarówno na temat samego szlaku, 
jak i organizowanych w piwnicach imprez 

kulturalnych. 

Całkowita wartość projektu: 
 8 821 960 EUR 

Dofinansowanie: 
4 470 969 EUR 
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Rewitalizacja 
budynku 
Arsenału  
przy Zamku 
Ujazdowskim 

Dzięki rewitalizacji odtworzono jedyny 
autentyczny, siedemnastowieczny budynek na 
Ujazdowie, zaaranżowano jego wnętrza i salę 

widowiskową. Wyposażone w sprzęt 
audiowizualny pracownie filmowa i fotograficzna 
pozwalają pracownikom i gościom tworzyć prace 

adekwatne do wyzwań współczesnego, 
multimedialnego otoczenia. Międzynarodowy 
Program Pobytów Twórczych zyskał dla swych 
rezydentów umeblowane pokoje i pracownie 

oraz garderobę.  

Całkowita wartość projektu: 
 1 421 043 EUR 

Dofinansowanie: 
1 136 834 EUR 



www.mkidn.gov.pl  

: realizowane inwestycje : 
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Rozbudowa  
i modernizacja 

Biblioteki 
Głównej 
Województwa 
Mazowieckiego 
przy ul. Koszykowej 

Realizacja inwestycji umożliwi połączenie 
budynków Biblioteki Publicznej m.st. 

Warszawy - Biblioteki Głównej 
Województwa Mazowieckiego w jeden 

organizm funkcjonalny, podniesienie rangi 
zabytkowego budynku im S. Kierbedziów  

w strukturze przyszłej Biblioteki  
i wydobycie wartościowych elementów 

zabytkowych układu przestrzennego. 
Zoptymalizowany i rozdzielony zostanie 
ruch czytelników, pracowników i książek  

w budynku. Budynek zostanie w pełni 
przystosowany dla osób 

niepełnosprawnych. 

Całkowita wartość projektu: 

 54 878 360 zł 
Dofinansowanie: 

20 000 000 zł 
Data podpisania umowy: 31 sierpnia 2011 r.   
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Konserwacja elewacji 

Teatru 
Wielkiego 
Opery 
Narodowej  
i poprawa 
funkcjonalności 
gmachu 

Całkowita wartość projektu: 
 23 878 913 zł            
Dofinansowanie: 
16 535 797 zł 

Budynek przejdzie kompleksową konserwację elewacji – 
począwszy od nowych tynków i farb, aż do renowacji 

poszczególnych płaskorzeźb. Wykonanie zostanie 
zabezpieczenie elementów blacharskich i restauracja 
okratowania, balustrad tarasów i stolarka drzwiowa. 

Gmach zostanie wyposażony w systemy 
bezpieczeństwa: Dźwiękowy System Ostrzegawczy  

i system sygnalizacji pożaru oraz sieć sygnalizacyjno -
informacyjną inspicjenta. 

www.mkidn.gov.pl  

Umowa o dofinansowanie kolejnego etapu prac 
konserwatorskich elewacji Teatru Wielkiego – 

Opery Narodowej w Warszawie została zawarta 
3. lutego 2013 r. 
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Konserwacja 

Pałacu na 
Wyspie  
w Łazienkach 
Królewskich 

Całkowita wartość projektu: 
 36 519 150 zł 
Dofinansowanie: 
24 000 000 zł 

Obiekt zostanie zabezpieczony przed niszczącym 
wpływem środowiska. Znikną zagrożenia konstrukcyjne 
wynikające ze starości i złego stanu wielu elementów 

budynku. Otoczenie Pałacu odzyska historyczna 
nawierzchnię, a dostęp do obiektu będzie łatwiejszy. 
Dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych 

infrastruktura umożliwi im pełniejsze korzystanie 
 z programu kulturalnego Pałacu.  

Utworzone zostanie także Wirtualne Muzeum – wortal 
o Muzeum Łazienki Królewskie – które będzie 

udostępniać wytwarzane zasoby cyfrowe, związane   
z dziedzictwem kulturowym placówki. 

List intencyjny dotyczący projektu „Konserwacja  
i remont Pałacu na Wyspie wraz z otoczeniem  
w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie” 

podpisali Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Bogdan Zdrojewski oraz Dyrektor 

Muzeum Łazienki Królewskie Tadeusz Zielniewicz. 
Uroczystość odbyła się 16 lutego 2012 r. 
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Budowa  
nowego budynku  

Akademii 
Sztuk 
Pięknych   

Muzeum 
Warszawskiej 
Pragi Całkowita wartość projektu: 

 37 996 321 zł           
Dofinansowanie: 
12 123 380 zł 

Całkowita wartość projektu: 
 54 597 194 zł           
Dofinansowanie: 
34 158 681 zł 

Na cele muzealne remontowane są pochodzące z XIX wieku trzy kamienice oraz oficyna w podwórzu 
przy ul. Targowej. Wzniesiony zostanie także nowy budynek o funkcjach pełniący funkcje 

administracyjno – edukacyjne. Zakupione wyposażenie umożliwi prawidłową ekspozycję oraz 
przechowywanie eksponatów.  Obiekt będzie zabezpieczony przed zniszczeniem i kradzieżą.  

Dzięki realizacji inwestycji powstanie nowa siedziba Wydziału Rzeźby ASP - pięciokondygnacyjny 
budynek wraz z aulą na 270 osób, salami wykładowymi, pracowniami rzeźby oraz pracowniami 
scenografii. Istniejący przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39 na potrzeby ASP w Warszawie 

zostanie rozbudowany, zostanie mu przywrócony historyczny wygląd.  

Data podpisania umowy: 30 lipca 2010 r.  
 

Data podpisania umowy: 21 października 2009 r. 
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Rozbudowa  
szkoły muzycznej  
przy ul. Bednarskiej 

Modernizacja siedziby 
Narodowego 
Instytutu 
Audiowizualnego 

Po zakończeniu prac adaptacyjno-modernizacyjnych budynek przy ulicy Wałbrzyskiej będzie 
dysponował salami edukacyjnymi, badawczymi, wystawowymi i konferencyjnymi. Powstaną też 

pracownie archiwistyczne i dokumentalistyczne. Unikatowa przestrzeń NInATEKI będzie służyć jako 
miejsce udostępniania zgromadzonych zbiorów. 

Całkowita wartość projektu: 
10 399 167 zł 

Dofinansowanie: 
8 543 747 zł  

Całkowita wartość projektu:  
58 235 294 zł 

Dofinansowanie:  
49 500 000 zł  

Projekt obejmuje m.in. modernizację gmachu, adaptację pomieszczeń parteru i pierwszego piętra na 
pomieszczenia edukacyjne, wymianę okien, zmianę elewacji, adaptację pomieszczeń na pomieszczenia 

techniczne i magazynowe. Zagospodarowana zostanie też przestrzeń wokół budynku. Głównymi 
beneficjentami projektu, w zakresie oferty edukacyjnej będą w szczególności dzieci i młodzież - 

uczniowie oraz chcący podjąć naukę w szkole. 

Data podpisania umowy: 31 października 2012 r.  

Data podpisania umowy: 26 października 2012 r.  
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Konserwacja 
przedwojennych 
filmów  
w Filmotece Narodowej 

Dzięki konserwacji i digitalizacji przedwojennych 
filmów fabularnych zabezpieczane są 

najcenniejsze polskie archiwalia.  
Harmonogram prac do końca roku 2013 zakłada 

digitalizację 43 tytułów. Pełnej rekonstrukcji 
poddano już  filmy  „Mania. Historia pracownicy 

fabryki papierosów” reż. Eugen Illes oraz  
„Pan Tadeusz”, reż. Ryszard Ordyński.  

Premiera „Zewu morza”, reż. Henryk Szaro  
jeszcze w tym roku . 

Całkowita wartość projektu: 
 81 677 088 zł 
Dofinansowanie: 
30 695 314 zł 

www.mkidn.gov.pl  

Data podpisania umowy: 28 grudnia 2009 r. 



WARSZAWA 
 

: inwestycje dofinansowane  
z budżetu MKiDN : 



Programy 
Ministra 

2013 
INWESTYCJE 
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Podległe ministerstwu szkoły artystyczne I i II stopnia, 
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ASP, teatry 

miejskie i muzea są beneficjentami dotacji 
przyznawanych w ramach Programów 

Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego.  

 
Z tego źródła do warszawskich instytucji kultury 

trafiło tylko w tym roku 16 mln zł. 
 

 
 

WYKAZ DOTACJI PRZYZNANYCH W RAMACH PROGRAMÓW MINISTRA DOSTĘPNY NA STRONIE 
INTERNETOWEJ: WWW.MKIDN.GOV.PL  

 
 

http://www.mkidn.gov.pl/
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374 mln zł to kwota, którą ministerstwo 
przeznaczyło w 2013 r. na wsparcie 

instytucji podległych.  
 

Dofinansowane są naglące prace remontowe  
i konserwatorskie oraz modernizacyjne. 

 
Wśród największych i najważniejszych inwestycji 
znalazły się m.in. remont Biblioteki Narodowej, 

Muzeum Narodowego, budowa Muzeum Historii 
Żydów Polskich i remont zabytkowego Kina Iluzjon. 

 
 

 

Dotacje dla 

instytucji 
podległych 
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Modernizacja 

Muzeum 
Narodowego 
w Warszawie 

Dotacja MKiDN:  
15 mln zł 

Po trwających prawie rok przygotowaniach nowe 
oblicze zyskały sale ekspozycyjne oraz otoczenie 

budynku. Przearanżowano 3 galerie stałe: Galerię 
Dawnego Malarstwa Europejskiego, Galerię 
Portretu Staropolskiego i Europejskiego oraz 

Galerie Sztuki XIX wieku. W styczniu br. 
publiczności została udostępniona Galerii Sztuki 

XX i XXI w. Na drugą połowę 2013 r. zapowiadane 
jest otwarcie trzech kolejnych Galerii MNW: 
Galerii Sztuki Starożytnej, Galerii Faras oraz 

Galerii Sztuki Średniowiecznej.   
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Modernizacja 

Zachęty 
Narodowej 
Galerii Sztuki 

Dotacja MKiDN: 
4 620 000 zł  

W Zachęcie sporo zmian - na zwiedzających 
czekają nowa szatnia i księgarnia, a także 

nowoczesne rozwiązania architektoniczne. Do 
budynku prowadzą te same, ale teraz 

automatycznie otwierane drzwi. Wkrótce 
głównym wejściem wejdą do galerii również 
osoby niepełnosprawne - powstał specjalny 

podjazd dla wózków. 



Utworzenie 

Centrum 
Chopinowskiego 
przy ul. Tamka w 
Warszawie  

 
Centrum Chopinowskie to  nowoczesny ośrodek 

informacji chopinowskiej. Obok połączonego 
z kawiarenką punktu informacji turystycznej 

Centrum mieści księgarnię, bibliotekę, fonotekę 
i fototekę Narodowego Instytutu Fryderyka 

Chopina.  
Stało się również siedzibą NIFC. 

 

Dotacja MKiDN: 
49 973 000 zł  



25 

Remont  

Kina Iluzjon 

W 2008 roku został zakupiony przez 
Filmotekę Narodową ze środków 

MKiDN - koszt inwestycji: 
 18 mln zł 

 
Remont ze środków MKiDN:  

19,4 mln zł 

Zabytkową salę "Stolica", z widownią liczącą 263 miejsc, 
wyposażono w scenę z fosą orkiestrową. To pierwsza 

sala kinowa w Warszawie z miejscem przeznaczonym 
dla muzyków. Wystrój sali zachował historyczny wygląd. 

W nowej, mniejszej sali znajduje się 49 miejsc. 
"Mała czarna" jest przeznaczona do kameralnych 

pokazów. Kino wyposażono w sprzęt umożliwiający 
prezentację filmów ze wszystkich nośników, w tym 

3D.  W hallach zorganizowano powierzchnie 
wystawiennicze i multimedialne. Pojawiły się ekrany 
dotykowe umożliwiające widzom dostęp do zasobów 

cyfrowych Filmoteki Narodowej. 
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Budowa 

Muzeum 
Historii 
Żydów 
Polskich 

Szacunkowy koszt inwestycji 
infrastrukturalnych wynosi ponad  

320 mln złotych,  
z czego po ok. 90 mln złotych 

przekazał resort kultury  
oraz miasto, które są odpowiedzialne 

za budowę Muzeum. 

MHŻP ma być nowoczesnym, multimedialnym 
centrum edukacji i kultury, otwartym miejscem 

spotkań w unikatowym budynku 
zaprojektowanym przez fińskiego architekta 

Rainera Mahlamäkiego. Placówka ma ponad 12 
tys. mkw., z czego blisko 5 tys. mkw. zajmie 

wystawa główna i ekspozycje czasowe. 
Ekspozycja podzielona będzie na osiem galerii 

dokumentujących różne etapy tysiącletniej 
historii Polaków i Żydów. 

www.mkidn.gov.pl  



27 

Remont gmachu 

Biblioteki 
Narodowej 

Wkład MKiDN: 4,5 mln zł 
 

Inwestycja jest współfinansowana  
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodne. 

Nowa elewacja – złote elementy ślusarskie i głęboko 
zielone szyby, to nie tylko zmiany kosmetyczne. 

Wymiana tych elementów przysłuży się ociepleniu 
budynku i pozwoli lepiej zarządzać energią. W tym celu 
wymieniono też 1100 kaloryferów i zamontowano 12 

tys. nowych lamp – energooszczędnych i dających 
zdrowe dla oczu światło.  

 
Niezależnie od prac remontowych w BN trwa cyfrowa 

rewolucja i przenoszenie zbiorów do przestrzeni 
wirtualnej - Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona, 

Biblioteki Europejskiej oraz portalu Europeana. 
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Budowa  

Muzeum Jana 
Pawła II  
i Prymasa 
Wyszyńskiego 

Od 2010 roku na terenie kompleksu kulturalno-świątynnego Centrum Opatrzności Bożej powstaje 
Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego jako jego wyodrębniona funkcjonalnie część. 

Od 2010 r. resort przekazał ponad 16 mln zł na prace związane najpierw z przygotowaniem 
dokumentacji budowy Muzeum, przygotowaniem wystawy głównej  

i wreszcie na realizację projektu.  



www.mkidn.gov.pl  
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