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Uwaga – dokument ten nie jest Potwierdzeniem Złożenia Wniosku

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
00 -071 Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

Wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego
ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego

do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

WSPIERANIE DZIAŁAŃ MUZEALNYCH 2019

Numery identyfikacyjne wnioskodawcy

Nr NIP 8133673222

Nr REGON 012091660

Kod JST wg GUS1

Miejscowość, data i termin naboru

Miejscowość Warszawa

Data 2019-03-06

Termin 2019-03-29

I. Nazwa Programu

Wspieranie działań muzealnych

II. Nazwa instytucji zarządzającej Programem

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

III.Nazwa własna zadania

Pozwólmy przetrwać. Konserwacja 23 zabytkowych mebli z 1. poł. XX w.

IV.1. Rodzaj zadania(określony w regulaminie danego Programu)

konserwacja zbiorów

IV.2. Tryb finansowania zadania2

 a) Zadanie finansowane w trybie 1-rocznym (realizowane wyłącznie w roku 2019)
 b) Zadanie finansowane w trybie 2-letnim
 c) Zadanie finansowane w trybie 3-letnim

1. Dotyczy tylko jednostek samorządu terytorialnego.
2. Możliwość b) i c) dotyczy wyłącznie programów, których regulaminy dopuszczają finansowanie w takim trybie.
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MonikaCzartoryjska
Pole tekstowe
WNIOSEK WZORCOWY - konserwacja

MonikaCzartoryjska
Odniesienie
Pole powinno pozostać puste.

MonikaCzartoryjska
Odniesienie
Nazwa własna zadania:- nie może przekraczać 120 znaków;- powinna być na tyle uniwersalna, aby np. nie trzeba jej było zmieniać w przypadku zawężenia zakresu rzeczowego zadania w wyniku przyznania dofinansowania w kwocie niższej od wnioskowanej.

MonikaCzartoryjska
Odniesienie
W ramach programu Wspieranie działań muzealnych możliwa jest jedynie realizacja zadań 1-rocznych i 2-letnich.



V. Informacje o wnioskodawcy

V.1. Pełna nazwa wnioskodawcy
inst samorząd

V.2. Osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy, składania oświadczeń woli i zaciągania w jego
imieniu zobowiązań finansowych

1

Imię Piotr Nazwisko Nowakowski

Numer telefonu 054232-36-25 Stanowisko Dyrektor

Numer tel. kom. 692056854 Adres e-mail dyrektor@muzeum.wloclawek.pl

Numer faksu 054232-36-25

V.3. Osoba odpowiedzialna za przygotowanie wniosku i kontakty z Instytucją Zarządzającą

Imię Konrad Nazwisko Jaśczak

Numer telefonu 222569631 Stanowisko Specjalista ds. programów wsparcia
finansowego

Numer tel. kom. 100010001000 Adres e-mail kjasczak@nimoz.pl

Numer faksu

V.4. Adres wnioskodawcy

Ulica Słowackiego

Numer domu 1a Numer lokalu

Kod pocztowy 87-800 Poczta Włocławek

Miejsowość Włocławek Gmina Włocławek

Powiat Włocławek Województwo kujawsko-pomorskie

Numer telefonu 54232-36-25 Numer faksu 54232-36-25

Adres e-mail dyrektor@muzeum.wloclawek.pl

V.5. Adres korespondencyjny

Ulica Słowackiego

Numer domu 1a Numer lokalu

Kod pocztowy 87-800 Poczta Włocławek

Miejsowość Włocławek Gmina Włocławek

Powiat Włocławek Województwo kujawsko-pomorskie

Numer telefonu 54232-36-25 Numer faksu 54232-36-25

Adres e-mail dyrektor@muzeum.wloclawek.pl

V.6. Nazwa banku i numer rachunku bankowego

Nazwa banku PKO S.A

Numer rachunku 11 2124 1413 5234 5234 5235 8123
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MonikaCzartoryjska
Odniesienie
Osoby wymienione w tym punkcie powinny:- w przypadku instytucji kultury być wpisane do RIK-u;- w przypadku organizacji pozarządowych być wpisane do KRS-u;- w przypadku kościołów i związków wyznaniowych posiadać stosowne pełnomocnictwa.

MonikaCzartoryjska
Odniesienie
Osoba wymieniona w tym punkcie będzie odpowiedzialna za kontakty robocze z NIMOZ związane z procesem aktualizacji wniosku, przygotowaniem rozliczenia itp. Powinna posiadać wiedzę o założeniach merytorycznych i organizacyjnych projektu umożliwijącą udzielenie szczegółowych wyjaśnień. 

KonradJasczak
Pływające pole tekstowe
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku



V.7. Forma organizacyjno – prawna
Samorządowa instytucja kultury

V.7a. Rodzaj podmiotu
muzeum

V.7b. Dane właściwego rejestru

Organizator instytucji kultury Województwo Kujawsko-Pomorskie

Nr księgi rejestrowej instytucji
kultury

4011/05/99

V.8. Czy wnioskodawca jest organizacją pożytku publicznego?
--nie dotyczy--

V.9. Rozdział klasyfikacji budżetowej

Rozdział 92118 - Muzea

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

V.10. Nazwa i adres realizatora zadania
--nie dotyczy--

VI. Zakres zadania i jego charakterystyka

VI.1. Syntetyczny opis zadania 
Celem zadania jest konserwacja zbioru różnorodnych warsztatowo i stylowo mebli z 1. pol. XX w. przeznaczonych na ekspozycję w
spichlerzu dworskim w Kłóbce (adaptacja w 2020-2021 r.). Wybór obiektów do konserwacji jest podyktowany ich bardzo złym
stanem zachowania - wymagającym pilnej interwencji. Wytypowane meble pozyskane w trakcie etnograficznych badań terenowych,
stanowią reprezentatywny zbiór wyrobów meblarskich produkowanych w zakładach wiejskich i małomiasteczkowych, rzadko dziś
rejestrowanych w terenie. Pozyskiwane zabytki były w złym stanie technicznym, a zachodzące w nich dalsze procesy destrukcyjne,
obligują do pilnych działań konserwatorskich.
W ramach zadania planowane jest przeprowadzenie gruntownej konserwacji 23 zabytkowych mebli pochodzących z Kujaw i ziemi
dobrzyńskiej – 7 kredensów, 5 szaf, 2 komód, 3 łóżek, stołu, bieliźniarki, kołyski, fotela i 2 krzeseł. Zadanie obejmuje również
wystawę czasową i krótki film promocyjny.

VI.2. Szczegółowy opis zadania
A. Informacje ogólne

A.1. Cykl 
Zadanie jednorazowe

A.2. Miejsce realizacji 

1

Typ miejsca Adres - Polska

Miejscowość Włocławek

Ulica ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego

Numer budynku 2/4

Termin od Termin do

2

Typ miejsca Adres - Polska

Miejscowość Włocławek

Ulica ul. Juliusza Słowackiego

Numer budynku 1a

Termin od Termin do
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MonikaCzartoryjska
Odniesienie
Pole służy do wpisania podstawowych informacji na temat zadania.Umieszczony w tym punkcie opis powinien w sposób hasłowy charakteryzować projekt i stanowić rozwinięcie nazwy własnej zadania (maksymalnie 1 000 znaków).

MonikaCzartoryjska
Odniesienie
W tym polu należy podać liczbę i rodzaj obiektów, których dotyczyć będą prace konserwatorskie.

MonikaCzartoryjska
Odniesienie
W tym polu należy wpisać (poprzez wybór z rozwijanej listy, aktywującej się po wpisaniu pierwszych kilku liter) miejsce (lub miejsca) realizacji zadania - miejscowość i ulicę. Numer budynku należy uzupełnić samodzielnie. Jednym z podanych adresów powinno być miejsce realizacji prac konserwatorskich (o ile jest znane).

MonikaCzartoryjska
Odniesienie
Terminu realizacji nie wpisuje się w przypadku zadań na konserwację.



A.3. Zasięg zadania 
Regionalny

A.4. Współorganizatorzy w realizacji zadania 
--brak--

A.5. Partnerzy medialni 
Gazeta Pomorska”, Radio PiK, TV Kujawy, TV CW 24, Włocławski Portal Internetowy q4, wloclawekinfo.pl, www.dziendobrywłocławek

A.6. Adres internetowy (strona www)
www.muzeum.wloclawek.pl

B. Opis zadania, w tym

B.1. Ogólna koncepcja oraz przewidywane jakościowe rezultaty realizacji zadania 
Celem zadania jest konserwacja zbioru 23 unikatowych mebli z 1. poł. XX w. Są one plonem wieloletnich penetracji terenowych
Kujaw i ziemi dobrzyńskiej prowadzonych w latach 80. i 90 XX w. przez etnografów z włocławskiego muzeum. Pomimo złego stanu
technicznego, pozyskiwano je w terenie, ponieważ były one w większości ostatnimi przykładami lokalnego rzemiosła.

Prace te nie mogą być zrealizowane w pracowni muzealnej. Muzeum jest instytucją wielodziałową, a pracownia konserwatorska
oprócz bieżących prac obciążona jest uczestnictwem w projektach wystawienniczych, nadzorowaniem ruchu obiektów, przeglądami
i dezynfekcjami wszystkich obiektów znajdujących się w magazynach i na ekspozycjach muzealnych, w tym skansenowskich.

W skład wytypowanego zbioru wchodzą: 7 kredensów, 5 szaf, 2 komody, 3 łóżka, stół, bieliźniarka, kołyska, fotel i 2 krzesła.
Wszystkie te obiekty wymagają pilnej interwencji konserwatorskiej.
Ujęte w programie meble, o regionalnym nazewnictwie, to cenny zbiór muzealiów, z których każdy ma swoją indywidualną historię,
osadzoną w konkretnym miejscu, co podnosi ich walory poznawcze i historyczne. Powstały one w wiejskich i małomiasteczkowych
warsztatach stolarskich i są materialnymi świadectwami umiejętności rzemieślników, a także przykładami autentycznego
wyposażenia domów z obu wymienionych regionów. Unikatowość tych muzealiów zawiera się w prostocie formy oraz użyciu
niewyszukanych materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych. Meble te bardzo rzadko występują w ruchu antykwarycznym,
natomiast ich wartość muzealna jest bezcenna. Pozostawienie bez konserwacji muzealiów ujętych w zadaniu doprowadzi do ich
dalszej destrukcji, co kłóci się ze statutowymi założeniami instytucji muzealnej w zakresie gromadzenia zabytków, ich ochrony i
upowszechnienia.

Obecnie meble są przechowywane w magazynie muzealnym (w spichlerzu zbożowym we Włocławku) w oczekiwaniu na konserwację.
Po zakończeniu prac konserwatorskich obiekty zostaną zmagazynowane we dworze w Kłóbce (w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku
Etnograficznym) i zaprezentowane tam na wystawie czasowej, której towarzyszyć będzie krótki film promocyjny. 

Wszystkie obiekty po konserwacji zostaną zdigitalizowane i wprowadzone do systemu MONA. Po zakończeniu wystawy obiekty
pozostaną w magazynie we dworze, gdzie bezpiecznie, w stabilnych warunkach będą oczekiwały na trwałe wyeksponowanie w
przestrzeni ekspozycyjnej odrestaurowanego spichlerza dworskiego. Obecnie muzeum jest w trakcie prac projektowych nad
restauracją spichlerza dworskiego w Kłóbce, którego adaptacja na cele muzealne planowana jest na l. 2020-2021 r.

Dynamicznie rozwijający się Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłóbce (Oddziału Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we
Włocławku) obliguje nas do myślenia perspektywicznego odnośnie tworzenia nowych ekspozycji wnętrz. W minionym roku skansen
odwiedziło ponad 20 tysięcy gości. Liczba ta systematycznie wzrasta zwłaszcza, że w połowie 2015 r., w odrestaurowanym dworze
rodu Orpiszewskich, udostępniono ekspozycje wnętrz, rozszerzając skansen o obszar kultury dworskiej. W 2017 r. na granicy wsi i
parku dworskiego udostępniono drewniany barokowy kościół wraz z pełnym wyposażeniem, translokowany z Brzeźna z ziemi
dobrzyńskiej, wzbogacając skansen o obiekt architektury sakralnej – ważny ośrodek życia religijnego w lokalnych społecznościach.

Planowane efekty realizacji zadania:
- Przywrócenie unikatowych obiektów do stanu umożliwiającego ich ekspozycję.
- Zabezpieczenie obiektów przed postępującym niszczeniem spowodowanym złym stanem zachowania.
- Planowane udostępnienie szerszej publiczności unikatowych przykładów wytworów lokalnych warsztatów rzemieślniczych.
- Wykorzystanie zakonserwowanych obiektów do stworzenia wystawy czasowej.
- Planowane włączenie zakonserwowanych obiektów do wystawy stałej zaplanowanej na rok 2021.

B.2. Elementy składowe zadania (program, opis poszczególnych działań) Program prac konserwatorskich
Rok 2019:

1. Wybór wykonawcy i podpisanie umowy na prace konserwatorskie z wykonawcą. Działanie nie generuje kosztów w zadaniu,
ponieważ zostanie wykonane przez pracownika muzeum w ramach jego obowiązków służbowych.

2. Przygotowanie informacji prasowej dotyczącej rozpoczęcia zadania, umieszczenie na stronie internetowej MZKiD i przesłanie jej
do mediów. Wykaz mediów: „Gazeta Pomorska”, Radio PiK, TV Kujawy, TV CW 24, Włocławski Portal Internetowy q4,
wloclawekinfo.pl, www.dziendobrywłocławek. Działanie nie generuje kosztów w zadaniu, ponieważ zostanie wykonane przez
pracowników muzeum w ramach ich obowiązków służbowych.

3. Przygotowanie protokołów przekazania 7 kredensów i 5 szaf do konserwacji, do pracowni konserwatorskiej wykonawcy zadania.
Działanie nie generuje kosztów w zadaniu, ponieważ zostanie wykonane przez pracownika muzeum w ramach jego obowiązków
służbowych.

4. Przewiezienie 7 kredensów i 5 szaf przez wykonawcę z magazynu MZKiD do własnej pracowni konserwatorskiej we Włocławku.
Działanie zostanie wykonane w ramach wynagrodzenia za konserwację.
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MonikaCzartoryjska
Odniesienie
W polu B1 należy:- Opisać (w sposób wyczerpujący) koncepcję projektu (umieścić uzasadnienie konieczności przeprowadzenia prac konserwatorskich oraz zakładane efekty), jego wartość merytoryczną, spójność zbioru, związek z zasadniczymi celami programu.- Zamieścić uzasadnienie, dlaczego wnioskodawca zleca prace konserwatorskie podmiotowi zewnętrznemu (dlaczego nie realizuje ich we własnej pracowni).- Scharakteryzować zasób zaplanowany do konserwacji oraz podać informację nt. obecnego miejsca przechowywania/eksponowania tych obiektów.- Odnieść się do planów digitalizacji obiektów poddawanych pracom konserwatorskim.- Opisać korzyści wynikające z realizacji projektu zarówno dla samej instytucji wnioskującej jak i jej otoczenia (potencjalnych odbiorców) oraz opisać projekt na tle strategii rozwoju instytucji - odnieść zakładane cele realizacji projektu do założeń strategicznych dla instytucji.

MonikaCzartoryjska
Odniesienie
W tym polu należy w punktach wymienić i opisać wszystkie działania realizowane w ramach zadania – niezależnie od tego czy generują one koszt, czy nie.Opisane w tym polu działania muszą być w pełni spójne z Preliminarzem i Harmonogramem. Każde z opisanych działań musi mieć odzwierciedlenie w Preliminarzu i Harmonogramie, a w przypadku, gdy działanie nie generuje kosztów w projekcie, w tym polu powinna się pojawić stosowna informacja na ten temat.

MonikaCzartoryjska
Odniesienie
Dla projektów dwuletnich należy osobno opisać każdy rok realizacji zadania.



Działanie zostanie wykonane w ramach wynagrodzenia za konserwację.

5. Wykonanie prac konserwatorskich przy 7 kredensach i 5 szafach w ramach wynagrodzenia za prace konserwatorskie.

Program prac konserwatorskich dla każdego obiektu poddanego konserwacji w roku 2019:
- dokumentacja fotograficzna i opisowa stanu przed konserwacją,
- dezynfekcja i dezynsekcja obiektu,
- wykonanie odkrywek sondażowych, które będą pokazywały najstarsza warstwę polichromii,
- demontaż wtórnej barierki.
- oczyszczenie chemiczne i mechaniczne z warstwy przemalowań w oparciu o wykonane wcześniej odkrywki,
- wzmocnienie strukturalne,
- rekonstrukcje biegunów,
- zakitowanie drobnych ubytków kitem akrylowym,
- uzupełnienie warstwy polichromii,
- dokumentacja fotograficzna i opisowa w trakcie i po zakończeniu prac konserwatorskich.

6. Retransport spakowanych 7 kredensów i 5 szaf z pracowni konserwatorskiej wykonawcy we Włocławku do magazynu we dworze
w Kłóbce. Działanie zostanie wykonane w ramach wynagrodzenia za konserwację.

7. Zakończenie i rozliczenie zadania w roku 2019. Działanie nie generuje kosztów w zadaniu, ponieważ zostanie wykonane przez
pracownika muzeum w ramach jego obowiązków służbowych.

Rok 2020:

1. Przygotowanie protokołów przekazania 11 obiektów (2 komody, 3 łózka, stół, bieliźniarka, kołyska, fotel i 2 krzesła) do
konserwacji, do pracowni konserwatorskiej wykonawcy. Działanie nie generuje kosztów w zadaniu, ponieważ zostanie wykonane
przez pracownika muzeum w ramach jego obowiązków służbowych.

2. Przewiezienie 11 obiektów (2 komody, 3 łózka, stół, bieliźniarka, kołyska fotel i 2 krzesła) przez wykonawcę z magazynu MZKiD do
własnej pracowni konserwatorskiej we Włocławku. Działanie zostanie wykonane w ramach wynagrodzenia za konserwację.

3. Wykonanie prac konserwatorskich przy 11 obiektach (2 komody, 3 łóżka, stół, bieliźniarka, kołyska fotel i 2 krzesła) przez
wykonawcę zadania, w ramach wynagrodzenia za prace konserwatorskie.

Program prac konserwatorskich dla każdego obiektu poddanego konserwacji w roku 2020:
- dokumentacja fotograficzna i opisowa stanu przed konserwacją,
- dezynfekcja i dezynsekcja obiektu,
- wykonanie odkrywek sondażowych, które będą pokazywały najstarsza warstwę polichromii,
- demontaż wtórnej barierki.
- oczyszczenie chemiczne i mechaniczne z warstwy przemalowań w oparciu o wykonane wcześniej odkrywki,
- wzmocnienie strukturalne,
- rekonstrukcje biegunów,
- zakitowanie drobnych ubytków kitem akrylowym,
- uzupełnienie warstwy polichromii,
- dokumentacja fotograficzna i opisowa w trakcie i po zakończeniu prac konserwatorskich.

4. Opracowanie scenariusza wystawy pt. „O czym skrzypi szranczek, co pamięta miśnik – czyli jak meblom przywrócono głos i blask
– konserwacja mebli z 1. poł. XX w.”. Działanie nie generuje kosztów w zadaniu, ponieważ zostanie wykonane przez pracowników
muzeum w ramach ich obowiązków służbowych.

5. Przygotowanie treści i projektów graficznych oraz druk podpisów pod zabytkami i plansz zdjęciowo-tekstowych do wystawy (z
wykorzystaniem materiałów przygotowanych na potrzeby dokumentacji konserwatorskiej). Działanie nie generuje kosztów w zadaniu,
ponieważ zostanie wykonane przez pracownika muzeum w ramach jego obowiązków służbowych.

6. Realizacja krótkiego filmu promocyjnego (ok. 5-10 min.) prezentującego nazwę zadania, logo MKiDN, konteksty etnograficzne
pozyskiwania mebli w terenie oraz zakonserwowane zabytki. Działanie nie generuje kosztów w zadaniu, ponieważ zostanie wykonane
przez pracownika muzeum w ramach jego obowiązków służbowych. Film zostanie udostępnione na stronie internetowej muzeum.

7. Retransport spakowanych 11 obiektów (2 komody, 3 łózka, stół, bieliźniarka, kołyska fotel i 2 krzesła) z pracowni
konserwatorskiej wykonawcy we Włocławku do magazynu we dworze w Kłóbce. Działanie zostanie wykonane w ramach
wynagrodzenia za konserwację.

8. Digitalizacja zakonserwowanych 23 obiektów. Zdigitalizowane zostaną obiekty będące przedmiotem projektu. Zdjęcia wykonane
zostaną całościowo i fragmentarycznie w wysokiej rozdzielczości. Zdjęcia wprowadzone zostaną do systemu MONA. Działania nie
generują kosztów w zadaniu, ponieważ zostaną wykonane przez pracownika muzeum w ramach jego obowiązków służbowych.

9. Rozpakowanie i zamontowanie pod kątem wystawy 23 mebli, umieszczenie ich na 2 salach ekspozycyjnych we dworze w Kłóbce.
Działanie nie generuje kosztów w zadaniu, ponieważ zostanie wykonane przez pracownika muzeum w ramach jego obowiązków
służbowych.

10. Wykonanie aranżacji wystawy czasowej we dworze w Kłóbce pt. „O czym skrzypi szranczek, co pamięta miśnik – czyli jak
meblom przywrócono głos i blask – konserwacja mebli z 1. poł. XX w.”. Wystawa zaprezentuje wszystkie meble ujęte w zadaniu.
Ekspozycji towarzyszyć będą 4 tablice informacyjne, pokazujące obiekty przed konserwacją i po jej zakończeniu oraz podpisy do
każdego zabytku. Działanie nie generuje kosztów w zadaniu, ponieważ zostanie wykonane przez pracownika muzeum w ramach jego
obowiązków służbowych. 

11. Przygotowanie i przesłanie informacji prasowej dla mediów („Gazeta Pomorska”, Radio PiK, TV Kujawy, TV CW 24, Włocławski
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MonikaCzartoryjska
Odniesienie
Dla projektów dwuletnich należy osobno opisać każdy rok realizacji zadania.

MonikaCzartoryjska
Linia

MonikaCzartoryjska
Odniesienie
W tym polu należy uwzględnić program prac konserwatorskich, opisując działania (prace), które zostaną przeprowadzone przy poszczególnych obiektach lub całym zbiorze.

MonikaCzartoryjska
Odniesienie
Jeżeli elementem składowym zadania jest organizacja pokazu/wystawy zakonserwowanych obiektów, w polu B.2. należy uwzględnić działania z tym zwiazane i opisać zasady udziału w tym pokazie/wystawie. 



11. Przygotowanie i przesłanie informacji prasowej dla mediów („Gazeta Pomorska”, Radio PiK, TV Kujawy, TV CW 24, Włocławski
Portal Internetowy q4, wloclawekinfo.pl, www.dziendobrywłocławek) o zakończeniu zadania i udostępnieniu wystawy. Działanie nie
generuje kosztów w zadaniu, ponieważ zostanie wykonane przez pracowników muzeum w ramach ich obowiązków służbowych.

12. Zamieszczenie informacji o zakończeniu zadania, przygotowanej wystawie oraz krótkiego filmu promocyjnego na stronie
internetowej muzeum. Działanie nie generuje kosztów w zadaniu, ponieważ zostanie wykonane przez pracownika muzeum w ramach
jego obowiązków służbowych.

12. Udostępnienie zwiedzającym wystawy na okres od 1.10-31.10.2018 r. pt. „O czym skrzypi szranczek, co pamięta miśnik – czyli
jak meblom przywrócono głos i blask – konserwacja mebli z 1. poł. XX w.”.
Udostępnienie wystawy nastąpi bez oficjalnego otwarcia. Działanie nie generuje kosztów w zadaniu.

13. Demontaż wystawy, umieszczenie zakonserwowanych obiektów (23) w magazynie we dworze w Kłóbce. Działanie nie generuje
kosztów w zadaniu, ponieważ zostanie wykonane przez pracowników muzeum w ramach ich obowiązków służbowych.

14. Zakończenie i rozliczenie zadania w roku 2020. Działanie nie generuje kosztów w zadaniu, ponieważ zostanie wykonane przez
pracownika muzeum w ramach jego obowiązków służbowych.

Deklaracja dotycząca VAT: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej jest czynnym podatnikiem VAT.
Odliczenia podatku VAT dokonuje proporcją na podstawie art. 90 ustawy o VAT. Odliczenie to dla tego zadania wynosi 100%, z
uwagi na cel wystawienniczy konserwowanych obiektów. Tym samym koszty w preliminarzu są podane w kwotach netto

Wstęp na wystawę realizowaną w ramach zadania będzie możliwy po zakupie biletu wstępu do muzeum umożliwiającego zapoznanie
się ze wszystkimi, znajdującymi się w nim, ekspozycjami.

B.3. Informacje na temat osób i podmiotów zaangażowanych w realizację zadania (wykształcenie/kwalifikacje, doświadczenie
zawodowe, funkcja w projekcie)
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MonikaCzartoryjska
Odniesienie
Na końcu pola B.2. należy umieścić informację czy Preliminarz wniosku uwzględnia VAT oraz podać uzasadnienie przyjętego rozwiązania.

korynadylewska
Prostokąt

MonikaCzartoryjska
Odniesienie
Należy wymienić wszystkie osoby i podmioty zaangażowane w realizację zadania.Jeżeli część wykonawców zadania zostanie wybrana dopiero w trakcie jego realizacji (np. w wyniku przetargu, czy wyboru ofert) to w tym polu należy zamieścić stosowną informację na ten temat. Na etapie aktualizacji wniosku wymagane jest podanie pełnej listy wykonawców wszystkich działań wymienionych w polu B2 wniosku.



Rok 2019 :

mgr Krystyna Pawłowska, etnograf, kustosz, kierownik Działu Etnograficznego Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we
Włocławku, 40 lat pracy w muzeum, animatorka kultury, autorka licznych wystaw czasowych i stałych w Muzeum i w Kujawsko-
Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce (ostatnia realizacja aranżacja wnętrza kościoła z Brzeźna) i publikacji m.in. „U Maryi
stóp. Sanktuaria Kujaw i ziemi dobrzyńskiej”, „Dawne malarstwo ludowe”, „Zabytkowa ludowa rzeźba w drewnie w zbiorach MZKiD”,
„Kujawskie zapusty. Od obrzędu do zabawy”, autorka ponad 200 artykułów naukowych i popularno-naukowych dotyczących sztuki
ludowej, artystów ludowych, ikonografii Kujaw, obrzędów zapustnych m.in w wydawanym w cyklu 2-letnim „Roczniku Muzealnym” i
„Zapiskach Kujawsko-Dobrzyńskich. Uczestniczka ogólnopolskich konferencji naukowych i konferencji międzynarodowej z okazji Roku
Oskara Kolberga. W ramach zadania odpowiedzialna za przygotowanie informacji prasowej rozpoczęciu zadania do mediów i na
stronę internetową MZKiD. 

mgr Wioleta Osińska – kulturoznawca, pracownik Działu Promocji i Edukacji MZKiD od 2013 r. W ramach zadania odpowiedzialna za
umieszczenie na stronie internetowej MZKiD i przesłanie do mediów informacji o rozpoczęciu zadania.

mgr Irena Chirkowska – kierownik Działu Inwentaryzacji. Z wykształcenia historyk – archiwista, pracownik MZKiD od 1978 r. W
ramach zadania odpowiedzialna za przygotowanie protokołów przekazania obiektów do konserwacji.

mgr Piotr Nowakowski, 30 letni staż pracy w muzealnictwie (kustosz), w tym od 2008 roku dyrektor MZKiD, upoważniony do
reprezentowania wnioskodawcy, składania oświadczeń woli i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych, podpisywanie umów
z wykonawcami. W ramach zadania odpowiedzialny za wybór wykonawcy prac konserwatorskich i podpisanie umowy z z nim umowy.

Pracownia Renowacji Antyków, Kupno-sprzedaż Roman Wietrzycki, ul. Wyszyńskiego 2/4, 87-800 Włocławek, funkcjonująca na
rynku ponad 20 lat. Specjalizuje się w konserwacji mebli zabytkowych, wykonuje wiele realizacji dla muzeów w Polsce. W ramach
zadania firma odpowiedzialna za konserwację obiektów oraz transport i retransport obiektów.

mgr Janina Grzesik, ponad 40 lat pracy, w tym 18 lat w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. W ramach zadania
odpowiedzialna za rozliczenie zadania w roku 2019.

Rok 2020:

mgr Irena Chirkowska – kierownik Działu Inwentaryzacji. Z wykształcenia historyk – archiwista, pracownik MZKiD od 1978 r. W
ramach zadania odpowiedzialna za przygotowanie protokołów przekazania obiektów do konserwacji.

Pracownia Renowacji Antyków, Kupno-sprzedaż Roman Wietrzycki, ul. Wyszyńskiego 2/4, 87-800 Włocławek, funkcjonująca na
rynku ponad 20 lat. Specjalizuje się w konserwacji mebli zabytkowych, wykonuje wiele realizacji dla muzeów w Polsce. W ramach
zadania firma odpowiedzialna za konserwację obiektów oraz transport i retransport obiektów.

mgr Krystyna Pawłowska, etnograf, kustosz, kierownik Działu Etnograficznego Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we
Włocławku, 40 lat pracy w muzeum, animatorka kultury, autorka licznych wystaw czasowych i stałych w Muzeum i w Kujawsko-
Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce (ostatnia realizacja aranżacja wnętrza kościoła z Brzeźna) i publikacji m.in. „U Maryi
stóp. Sanktuaria Kujaw i ziemi dobrzyńskiej”, „Dawne malarstwo ludowe”, „Zabytkowa ludowa rzeźba w drewnie w zbiorach MZKiD”,
„Kujawskie zapusty. Od obrzędu do zabawy”, autorka ponad 200 artykułów naukowych i popularno-naukowych dotyczących sztuki
ludowej, artystów ludowych, ikonografii Kujaw, obrzędów zapustnych m.in w wydawanym w cyklu 2-letnim „Roczniku Muzealnym” i
„Zapiskach Kujawsko-Dobrzyńskich. Uczestniczka ogólnopolskich konferencji naukowych i konferencji międzynarodowej z okazji Roku
Oskara Kolberga. W ramach zadania odpowiedzialna za: przygotowanie informacji prasowej o zakończeniu zadania i udostępnieniu
wystawy do mediów i na stronę internetową MZKiD, opracowanie scenariusza wystawy oraz rozpakowanie i zamontowanie mebli na
wystawie.

mgr Wioleta Osińska – kulturoznawca, pracownik Działu Promocji i Edukacji MZKiD od 2013 r. W ramach zadania odpowiedzialna za:
umieszczenie na stronie internetowej MZKiD i przesłanie do mediów informacji prasowej o zakończeniu zadania i udostępnieniu
wystawy, realizację krótkiego filmu promocyjnego i udostępnienie go na stronie.

mgr Michał Kwiatkowski, etnograf, kustosz, pracownik Działu Budownictwa Ludowego Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we
Włocławku, 18 lat pracy w muzeum, autor wystaw czasowych i publikacji (współautor wydawnictwa „U Maryi stóp. Sanktuaria
Kujaw i ziemi dobrzyńskiej”, artykułów w wydawanym w cyklu 2-letnim „Roczniku Muzealnym”. W ramach zadania odpowiedzialny za:
opracowanie scenariusza wystawy, rozpakowanie i montaż mebli na wystawie, demontaż wystawy, umieszczenie
zakonserwowanych obiektów w magazynie.

mgr Magdalena Kolanowska – plastyk, 16 lat pracy w MZKiD, autorka aranżacji wystaw czasowych i stałych oraz projektów
graficznych wydawnictw muzealnych. W ramach zadania odpowiedzialna za przygotowanie tekstów, projektu graficznego i druku
podpisów pod zabytki i plansz zdjęciowo-tekstowych) oraz wykonanie aranżacji wystawy.

mgr Jarosław Czerwiński specjalista ds. digitalizacji i reprografii, ponad 16 letni staż, jako dziennikarz i fotoreporter w mediach
lokalnych i ogólnopolskich. W ramach zadania odpowiedzialny za digitalizację 23 obiektów i wprowadzenie do systemu MONA.

mgr Barbara Adamczyk, konserwator, kierownik Pracowni Konserwatorskiej Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, 33
lata pracy w zawodzie, prace konserwatorskie przy obiektach stanowiących wyposażenie skansenowskich wnętrz chłopskich i dworu
– rekonstrukcje pieców, mebli, ceramiki i rzemiosła artystycznego. W 2017 r. odnowienie polichromii w kościele z Brzeźna i
konserwacja ruchomych obiektów z jego wyposażenia. Specjalizująca się w muzeum w konserwacji oleodruków. W ramach zadania
odpowiedzialna za demontaż wystawy i umieszczenie zakonserwowanych obiektów w magazynie.

mgr Janina Grzesik, ponad 40 lat pracy, w tym 18 lat w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. W ramach zadania
odpowiedzialna za rozliczenie zadania w roku 2020.

B.4.  
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MonikaCzartoryjska
Odniesienie
Dla projektów dwuletnich należy podać osobne listy osób i podmiotów zaangażowanych w realizację zadania dla każdego roku.

MonikaCzartoryjska
Odniesienie
Dla projektów dwuletnich należy podać osobne listy osób i podmiotów zaangażowanych w realizację zadania dla każdego roku.



B.4.  
B.4.1. Wyciąg z inwentarza wraz z oceną stanu zachowania obiektów wytypowanych do konserwacji 
Rok 2019:

1. Kredens typu „szranczek” , l. 20 XX w.
drewno(topola), rzeźbienie.
wys. 174 cm, szer. 89 cm, gł. 26,5–33 cm
nr inw. MK-E 9140/30370
stan zachowania: zły, część frontalna przemalowana farbą olejną, ubytki w drewnie, drewno
zaatakowane przez owady
okucia – brak

2. Kredens typu miśnik, 1. ćw. XX w.
Strona 10/22
Wniosek nr: 110045/18/A1 złożony dnia: 2018.06.21
drewno(sosna), rzeźbienie.
wys. 170 cm, szer. 87 cm, gł. 40 cm
nr inw. MK-E 4577/12913
stan zachowania: bardzo zły, ubytki drewna, drewno zaatakowane przez owady
okucia – brak jednego szyldu

3. Kredens typu „serwantka”, ok. 1930 r.
drewno (konstrukcja sosnowa, front bukowy), toczenie, rzeźbienie, szkło.
wys. 195 cm, szer. 106 cm, głęb. 39 cm
nr inw. MK-E 8375/27285
stan zachowania: bardzo zły, drewno w bardzo dużym stopniu zaatakowane przez owady, rozległe ubytki, część mebla do
rekonstrukcji, brak szyby, jedna pęknięta.
okucia-brak dwóch szyldów.

4. Kredens typu „serwantka”, ok. 1928 r.
drewno (konstrukcja sosnowa, front bukowy), profilowanie w części przeszklonej, szkło.
wys. 177 cm, szer. 107 cm, głęb. 37 cm
nr inw. MK-E 7478/24471
stan zachowania: bardzo zły, drewno w bardzo dużym stopniu zaatakowane przez owady, zdegradowane, w dużym stopniu
dorekonstrukcji.
okucia-brak dwóch kołatek.

5. Kredens typu „serwantka”, 1. poł. XX w.
drewno (lita sosna), szkło, rzeźbienie, malowanie.
wys. 183 cm, szer. 103 cm, głęb. 41 cm
nr inw. MK-E 6609/21520
stan zachowania: zły, drewno zaatakowane przez owady, przemalowane farbą olejną, brak półki, nóg, pęknięta szyba, zniszczony
spód.
okucia-kompletne.

6. Kredens typu „serwantka”, 1. poł. XX w.
drewno (buczyna), szkło, toczenie, rzeźbienie.
wys. 178 cm, szer. 110 cm, głęb. 36 cm
nr inw. MK-E 7864/25431
stan zachowania: zły, drewno zaatakowane przez owady, ubytki w drewnie, brak nóg.
okucia -kompletne.

7. Kredens typu miśnik , l. 30 XX w.
drewno (lita sosna)
wys. 155,5 cm, szer. 86 cm, głęb. 38 cm
nr inw. MK-E 7309/24242
stan zachowania: zły, drewno zaatakowane przez owady, pomalowane farbą olejną, braki w konstrukcji: górna część pleców, drzwi.
okucia-brak.

8. Szafa dwudrzwiowa, l. 20/30 XX w.
drewno (lita sosna), rzeźbienie.
wys. 192 cm, szer. 125 cm, głęb. 46 cm
nr inw. MK-E 7236/24029
stan zachowania: bardzo zły, drewno zaatakowane przez owady, brak jednych drzwi, spodu mebla, nóg, pleców oraz narożnych
pilastrów.
okucia- brak zamków i szyldów.

9. Szafa dwudrzwiowa, l. 20/30 XX w.
drewno (lita sosna), rzeźbienie.
wys. 175 cm, szer. 113cm, głęb. 51cm
nr inw. MK-E 6604/21487
stan zachowania: bardzo zły, drewno w bardzo dużym stopniu zaatakowane przez owady, przemalowane olejną farbą, ubytki
naspodzie, na plecach, w bocznych pilastrach.
okucia-brak dwóch szyldów i gałki.

10. Szafa dwudrzwiowa, l. 20/30 XX w.
drewno (lita sosna, toczenie.
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MonikaCzartoryjska
Odniesienie
W tym polu należy umieścić listę obiektów przeznaczonych do konserwacji zawierającą dane identyfikacyjne obiektów, takie jak: nazwa obiektu/tytuł dzieła, autor, data powstania, nr inwentarzowy, stan zachowania.Należy pamiętać, że przedmiotem zadania może być wyłącznie konserwacja obiektów wpisanych do inwentarza bądź ksiąg depozytowych wnioskodawcy.

MonikaCzartoryjska
Odniesienie
Dla projektów dwuletnich należy podać osobne listy obiektów na każdy rok realizacji zadania.



drewno (lita sosna, toczenie.
wys. 197 cm, szer. 118 cm, głęb. 41cm
nr inw. MK-E 7924/25494
stan zachowania: bardzo zły, drewno w bardzo dużym stopniu zaatakowane przez owady, ubytki we fragmentach gzymsu,
wozdobnych listwach i na spodzie mebla, brak zwieńczenia
okucia-brak szyldów.

11. Szafa dwudrzwiowa, l. 20/30 XX w.
drewno (konstrukcja sosnowo-dębowa, z okleiną dębową), toczenie.
wys. 214 cm, szer. 159 cm, głęb. 64 cm
nr inw. MK-E 11892/40358
stan zachowania: zły
okucia-brak szyldów.

12. Szafa kredensowa wnękowa, l. 20/30 XX w.
drewno (konstrukcja sosnowa, front z litego dębu), szkło.
wys. 180 cm, szer. 103 cm, głęb. 29 cm
nr inw. MK-E 8379/27289
stan zachowania: zły, drewno w dużym stopniu zaatakowane przez owady, pęknięcia i ubytki, brak jednej szyby.
okucia-kompletne.

Rok 2020

1. Komoda, 1. ćw. XX w.
drewno-konstrukcja sosnowa, okleina jesionowa, rzeźbienie.
wys. 88 cm, blat 114x57 cm
nr inw. MK-E 10534/34177
stan zachowania-zły, drewno zaatakowane przez owady, ubytki w okleinie, spękania i odwarstwienia od podłoża.
okucia-brak dwóch sztuk.

2. Komoda, l. 20/30 XX w.
drewno-lita dębina, rzeźbienie.
wys. 106 cm, blat 106x58 cm
nr inw. MK-E 7303/24236
stan zachowania-średni,drewno zaatakowane przez owady, ubytki drewna, rozwarstwienia.
okucia-brak jednego zamka.

3. Łóżko, 1. ćw. XX w.,
drewno (sosna, debina), rzeźbienie
wys. szczytów 113 i 98 cm, dł. 173 cm, szer. 91 cm
nr inw. MK-E 5734/16590
stan zachowania: bardzo zły, ubytki drewna, rozwarstwienia, drewno zaatakowane przez owady,

4 Łóżko, 1. ćw. XX w.,
drewno (sosna), toczenie.
wys. 108 cm, dł. 177 cm, szer. 91 cm
nr inw. MK-E 5865/17272
stan zachowania: zły, drewno zaatakowane przez owady, liczne ubytki w drewnie.

5. Łóżko, 2. ćw. XX w.,
drewno (sosna), toczenie.
wys. 108 cm, dł. 179 cm, szer. 94 cm
nr inw. MK-E 7319/24252
stan zachowania-zły, drewno zaatakowane przez owady, ubytki w drewnie, brak toczonej tralki.

6. Stół, l. 40. XX w.,
drewno (lity dąb), toczenie.
wys. 80 cm, dł. 130 cm, szer. 89 cm
nr inw. MK-E 9029/30218
stan zachowania: zły, ubytki, spękania i rozwarstwienia, szachownica na blacie zniszczona,

7. Bieliźniarka, 1. ćw. XX w.
drewno (lita sosna), toczenie, rzeźbienie.
wys. 134 cm (bez tralek), szer. 96 cm, głęb. 44,5 cm
nr inw. MK-E 6611/21522
stan zachowania: zły,drewno zaatakowane przez owady, ubytki w spodzie, plecach, dekoracjach i nogach, zniszczony blat.
okucia - kompletne.

8. Kołyska, l. 30. XX w.
drewno (lita sosna).
wys. 70 cm, szer. 52 cm, dl. 97 cm
nr inw. MK-E 881/2305
stan zachowania: zły, drewno zaatakowane przez owady, pomalowane farbą olejną, brak biegunów, wtórna barierka.

9. Fotel drewniany, 1. ćw.. XX w.
drewno (liściaste), toczenie, rzeźbienie,
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MonikaCzartoryjska
Odniesienie
Dla projektów dwuletnich należy podać osobne listy obiektów na każdy rok realizacji zadania.



drewno (liściaste), toczenie, rzeźbienie,
wys. 81 cm, siedzisko: 49/49 cm
nr inw. MK–E 5098/14933
stan zachowania: zły, konstrukcja niestabilna, wyłamane tralki, pokrycie siedziska wtórne.

10. Krzesło gięte, 2. ćw. XX w.,
drewno, elementy gięte,
wys. 97 cm, szer. i głęb. 40 cm
nr inw. MK-E 8719/29161
stan zachowania: zły, drewno zaatakowane przez owady, elementy zaplecka popękane, nogi zdeformowane, brak końcówek nóg,
siedzisko wtórne.

11. Krzesło gięte, 2. ćw. XX w.,
drewno, elementy gięte,
wys. 97 cm, szer. i głęb. 40 cm
nr inw. MK-E 8720/29162
stan zachowania: zły, drewno zaatakowane przez owady, nogi odkształcone, siedzisko wtórne.

B.4.2. Informacje na temat sposobu i miejca przechowywania obiektów po zakończeniu prac konserwatorskich 
Po zakończeniu prac konserwatorskich obiekty zostaną zmagazynowane we dworze (w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym
w Kłóbce). Następnie zostaną tam zaprezentowane na wystawie czasowej pt. „O czym skrzypi szranczyk, co pamięta miśnik – czyli
jak meblom przywrócono głos i blask – konserwacja mebli z 1. poł. XX w.”. Po zakończeniu wystawy obiekty pozostaną w magazynie
we dworze, gdzie bezpiecznie, w stabilnych warunkach będą oczekiwały na wyeksponowanie ich dla zwiedzających w
odrestaurowanym spichlerzu dworskim w Kłóbce. Planowany termin udostępnienia w odrestaurowanym spichlerzu dworskim - 2021 r.
Przechowywane będą w optymalnych warunkach dla tego rodzaju obiektów. Będą również pod stałą opieką muzealnej pracowni
konserwatorskiej.

B.5. Odbiorcy zadania 
B.5.1. Grupy wiekowe

Dzieci (0-12 lat)
Młodzież (13-18 lat)
Dorośli (osoby w wieku produkcyjnym/aktywne zawodowo)
Seniorzy (osoby w wieku emerytalnym/poprodukcjnym/60+)

B.5.2. Charakterystyka oferty realizowanej w ramach zadania dla poszczególnych grup odbiorców (w tym dla wskazanych grup
wiekowych)
Towarzysząca zadaniu wystawa pt. „O czym skrzypi szranczyk, co pamięta miśnik – czyli jak meblom przywrócono głos i blask –
konserwacja mebli z 1. poł. XX w.” adresowana jest do wszystkich wymienionych grup wiekowych. 

W związku ze zrealizowanym zadaniem nie powstanie żadna nowa oferta edukacyjna.

B.6. Sposób promocji zadania 
Rok 2019 

1. Przygotowanie informacji prasowej i poinformowanie mediów: „Gazeta Pomorska”, Radio PiK, TV Kujawy, TV CW 24, Włocławski
Portal Internetowy q4, wloclawekinfo.pl, www.dziendobrywłocławek o rozpoczęciu zadania (wraz z informacją, iż projekt jest
dofinansowany ze środków MKiDN).
2. Umieszczenie informacji o rozpoczęciu realizacji zadania na stronie internetowej MZKiD.

Rok 2020

1. Przygotowanie informacji prasowej i poinformowanie mediów: „Gazeta Pomorska”, Radio PiK, TV Kujawy, TV CW 24, Włocławski
Portal Internetowy q4, wloclawekinfo.pl, www.dziendobrywłocławek o zakończeniu zadania i przygotowaniu wystawy.

2. Organizacja wystawy pt. „O czym skrzypi szranczek, co pamięta miśnik – czyli jak meblom przywrócono głos i blask –
konserwacja mebli z 1. poł. XX w.”, prezentującej meble po konserwacji wraz z opisem ich historii, miejsca i sposobu pozyskania.

3. Realizacja krótkiego filmu promocyjnego prezentującego: nazwę zadania, logo MKiDN, konteksty etnograficzne pozyskiwania mebli
w terenie, prezentacja zabytków i umieszczenie go na stronie muzeum.

4. Umieszczenie na stronie muzeum informacji o zakończeniu zadania i przygotowaniu wystawy.

B.7. Systematyka wyboru danego zbioru do konserwacji  Plan konserwatorski na lata przyszłe w stosunku do pozostałych
obiektów (dotyczy projektów na konserwację obiektów stanowiących część większego zbioru/kolekcji)
Wytypowane do wniosku meble są częścią etnograficznej kolekcji rzemiosła, stanowiącą reprezentatywny zbiór wyrobów
meblarskich produkowanych w zakładach wiejskich i małomiasteczkowych z terenu Kujaw i ziemi dobrzyńskiej. Wybór
poszczególnych obiektów zdeterminowała pilna potrzeba ich konserwacji. Wszystkie muzealia objęte wnioskiem są w bardzo złym
stanie zachowania a ich destrukcja się pogłębia. Dodatkowo na wybór mebli do konserwacji miała wpływ planowana na rok 2021
ekspozycja w spichlerzu dworskim.
Cześć mebli z całego zbioru muzeum poddawana była sukcesywnie pracom konserwatorskim wraz z przygotowywanymi aranżacjami
wnętrz skansenowskich (chałupy kujawskie (2), dobrzyńska, karczma (mieszkanie karczmarza), szkoła (mieszkanie nauczycielki),
kościół (zakrystia).
W kolejnych latach planowane są systematyczne i kompleksowe konserwacje kolekcji zabytkowych skrzyń kujawskich, skrzyń
dobrzyńskich oraz skrzyń olęderskich.
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MonikaCzartoryjska
Odniesienie
Należy wybrać grupę lub grupy odbiorców, do których adresowane jest zadanie lub jego efekty.

MonikaCzartoryjska
Odniesienie
W tym polu należy opisać co stanie się z obiektami po zakończeniu prac konserwatorskich:- gdzie będą eksponowane/przechowywane;- w jakich warunkach.Jeżeli elementem wniosku nie jest udostępnienie zakonserwowanych obiektów należy w tym polu zamieścić deklarację, że w okresie realizacji zadania wizerunki zakonserwowanych obiektów zostaną umieszczone w internecie (na podstawie fotograficznej dokumentacji konserwatorskiej stworzonej w ramach zadania – zdjęcia przed i po wykonaniu prac).

MonikaCzartoryjska
Odniesienie
Należy opisać w jakim zakresie projekt jest adresowany do poszczególnych grup odbiorców. Ofertę edukacyjną należy uwzględnić wyłącznie jeśli jest ona ściśle związana z realizacją przedmiotowego zadania.

MonikaCzartoryjska
Odniesienie
W tym polu należy w punktach wymienić sposoby promocji zadania, nie zapominając, że wszystkie czynności związane z realizacją planowanej promocji muszą być opisane w polu B.2. Obligatoryjnie należy zamieścić deklarację o umieszczeniu stosownej informacji o dofinansowaniu na stronie internetowej wnioskodawcy.

MonikaCzartoryjska
Odniesienie
W tym polu:- ci wnioskodawcy, którzy planują konserwować zasób będący częścią większej całości (kolekcji) powinni opisać jakie są plany wobec pozostałej części zasobu (co zostało już zrobione, a co dopiero będzie);- wszyscy wnioskodawcy powinni uargumentować dlaczego z całości zbiorów instytucji do konserwacji wybrali akurat te obiekty – czy zdecydował ich stan zachowania, plany wystawiennicze itp.

MonikaCzartoryjska
Odniesienie
Dla projektów dwuletnich należy osobno opisać działania promocyjne realizowane w każdym roku.

MonikaCzartoryjska
Strzałka



B.8. Czy inwestycja dotyczy nieruchomości, która jest zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków? 
--nie dotyczy--
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VII. Koszty, źródła finansowania oraz harmonogram realizacji zadania

VII.1. Źródła finansowania zadania
2019

Źródło Kwota
Procent

całość zadania

Całkowity przewidywany koszt realizacji zadania3 50 000,00

1. Środki spoza sektora finansów publicznych, w tym: 0,00 0.00

a) Finansowe środki własne wnioskodawcy
niezaliczanego do sektora finansów publicznych4

--brak--

b) Od sponsorów lub innych podmiotów
niezaliczanych do sektora finansów publicznych

--brak--

c) Inne środki ze źródeł niezaliczanych do sektora
finansów publicznych

--brak--

2. Przewidywane przychody uzyskane w ramach realizacji zadania 0,00 0.00

3. Środki pozostające w dyspozycji Ministra (kwota wnioskowana) 40 000,00 80.00

4. Inne środki z sektora finansów publicznych, w tym: 10 000,00 20.00

d) Finansowe środki własne wnioskodawcy
zaliczanego do sektora finansów publicznych4

--brak--

e) Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu
terytorialnego

Lp. Kto PLN %

1 Samorząd Województwa Kujawsko-
Pomorskiego

10 000,00 20.00

f) Inne środki publiczne (z wyłączeniem środków
pozostających w dyspozycji Ministra KiDN)

--brak--

g) Środki z programów europejskich --brak--

5. Środki z sektora finansów publicznych razem 50 000,00 100.00

2020

Źródło Kwota
Procent

całość zadania

Całkowity przewidywany koszt realizacji zadania3 50 000,00

1. Środki spoza sektora finansów publicznych, w tym: 0,00 0.00

a) Finansowe środki własne wnioskodawcy
niezaliczanego do sektora finansów publicznych4

--brak--

b) Od sponsorów lub innych podmiotów
niezaliczanych do sektora finansów publicznych

--brak--

c) Inne środki ze źródeł niezaliczanych do sektora
finansów publicznych

--brak--

2. Przewidywane przychody uzyskane w ramach realizacji zadania 0,00 0.00

3. Środki pozostające w dyspozycji Ministra (kwota wnioskowana) 40 000,00 80.00

4. Inne środki z sektora finansów publicznych, w tym: 10 000,00 20.00

d) Finansowe środki własne wnioskodawcy
zaliczanego do sektora finansów publicznych4

--brak--

e) Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu
terytorialnego

Lp. Kto PLN %

1 Samorząd Województwa Kujawsko-
Pomorskiego

10 000,00 20.00

f) Inne środki publiczne (z wyłączeniem środków
pozostających w dyspozycji Ministra KiDN)

--brak--

g) Środki z programów europejskich --brak--
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MonikaCzartoryjska
Odniesienie
W punkcie 1. tabeli należy wykazać tylko środki ze źródeł niepublicznych. W punkcie 4. tabeli należy wykazać środki ze źródeł publicznych. 

MonikaCzartoryjska
Odniesienie
W tym wierszu środki własne wpisują podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych np. parafie, stowarzyszenia, fundacje. 

MonikaCzartoryjska
Odniesienie
Wszystkie przewidywane przychody muszą być umieszczone w punkcie VII.2 i uwzględnione w montażu finansowym (preliminarzu) projektu jako źródło finansowania zadania.

MonikaCzartoryjska
Odniesienie
W tym wierszu środki własne wpisują podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych np. muzea samorządowe, państwowe. 

korynadylewska
Prostokąt

korynadylewska
Prostokąt

korynadylewska
Prostokąt



5. Środki z sektora finansów publicznych razem 50 000,00 100.00

VII.2. Efekty rzeczowe i źródła przychodów z realizacji zadania
2019
Opłaty za dostęp do udziału w zadaniu
--brak--

Bezpłatny dostęp do udziału w zadaniu
--brak--

Razem 0 0 0,00

Średnia opłata za udział w zadaniu 0,00

Inne źródła przychodów z realizacji zadania
--brak--

Inne efekty realizacji - niegenerujące przychodów
--brak--

Suma przewidywanych przychodów z realizacji zadania 0,00
* W przypadku standardowych biletów/wejściówek należy podać wartość 1. W przypadku jeśli zaproszenie/ subskrypcja/ akredytacja/ uczestnictwo w
warsztacie/kursie/konferencji/rezydencji itd. dotyczy więcej niż 1 osoby(np. zaproszenie 2-osobowe) należy podać liczbę osób, których dotyczy
pojedyncze zaproszenie/akredytacja/subskrypcja/ uczestnictwo w warsztacie/kursie/konferencji/rezydencji itd. W przypadku karnetów należy podać
liczbę wydarzeń (spektakli, koncernów itd.)do których dostęp obejmuje karnet.
** W przypadku zróżnicowania w cenach biletów/karnetów można podać osobne pozycje (cena danej kategorii biletu wraz z nakładem)lub cenę
średnią wraz z całościowym nakładem biletów/ karnetów przewidzianym do sprzedaży.

2020
Opłaty za dostęp do udziału w zadaniu
--brak--

Bezpłatny dostęp do udziału w zadaniu
--brak--

Razem 0 0 0,00

Średnia opłata za udział w zadaniu 0,00

Inne źródła przychodów z realizacji zadania
--brak--

Inne efekty realizacji - niegenerujące przychodów

Lp. Rodzaj
Szacowana cena

jednostkowa
Szacowana

liczba/nakład

Sumaryczna
liczba jednostek

dostępu do
zadania

Szacowany
przychód

1 Filmik promocyjny 1

Suma przewidywanych przychodów z realizacji zadania 0,00
* W przypadku standardowych biletów/wejściówek należy podać wartość 1. W przypadku jeśli zaproszenie/ subskrypcja/ akredytacja/ uczestnictwo w
warsztacie/kursie/konferencji/rezydencji itd. dotyczy więcej niż 1 osoby(np. zaproszenie 2-osobowe) należy podać liczbę osób, których dotyczy
pojedyncze zaproszenie/akredytacja/subskrypcja/ uczestnictwo w warsztacie/kursie/konferencji/rezydencji itd. W przypadku karnetów należy podać
liczbę wydarzeń (spektakli, koncernów itd.)do których dostęp obejmuje karnet.
** W przypadku zróżnicowania w cenach biletów/karnetów można podać osobne pozycje (cena danej kategorii biletu wraz z nakładem)lub cenę
średnią wraz z całościowym nakładem biletów/ karnetów przewidzianym do sprzedaży.

VII.3. Wszystkie lata realizacji zadania - podsumowanie

Całkowity przewidywany koszt realizacji zadania 100 000,00 PLN

Średnia opłata za udział w zadaniu 0,00 PLN

Suma przewidywanych przychodów z realizacji zadania 0,00 PLN 0.00 %

Suma środków z sektora finansów publicznych 100 000,00 PLN 100.00 %

VII.4. Preliminarz całkowitych kosztów zadania wraz ze źródłami finansowania
2019

Koszty z podziałem na źródła finansowania - PLN
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MonikaCzartoryjska
Odniesienie
Te pola należy wypełnić tylko w przypadku wniosków, które dotyczą zadań przewidujacych jakikolwiek odpłatny udział w zadaniu (np. odrębnie biletowana wystawa czasowa, płatne lekcje muzealne). 

korynadylewska
Prostokąt

MonikaCzartoryjska
Odniesienie
Takie jak materiały promocyjne/gadżety, które będą sprzedawane.Wówczas w kolumnie 'rodzaj' poza nazwą należy podać sposób kalkulacji kwoty przychodu. 

korynadylewska
Prostokąt

MonikaCzartoryjska
Odniesienie
Katalog oraz materiały promocyjne/gadżety, które nie będą sprzedawane.

korynadylewska
Prostokąt

MonikaCzartoryjska
Odniesienie
Preliminarz należy przygotować w oparciu o wykaz kosztów kwalifikowanych określony w regulaminie programu Wspieranie działań muzealnych.Każdy koszt uwzględniony w preliminarzu musi być opisany w polu B.2.

MonikaCzartoryjska
Odniesienie
Umieszczając w preliminarzu koszty promocji i reklamy należy pamiętać, że są one kwalifikowane do dofinansowania jedynie do 10% wysokości dotacji, co determinuje też konieczność wyodrębnienia tego typu kosztów w osobnych pozycjach preliminarza.



Lp. Nazwa kosztu

Koszt ogółem
PLN Wnioskowana

dotacja MKiDN

Inne środki z
sektora finansów

publicznych

Środki spoza
sektora finansów

publicznych

Przewidywane
przychody uzyskane
w ramach realizacji

zadania

1

Wynagrodzenie za konserwację 12
mebli wraz z transportem i
retransportem oraz sporządzeniem
dokumentacji konserwatorskiej (faktura
VAT).

50 000,00 40 000,00 10 000,00 0,00 0,00

RAZEM 50 000,00 40 000,00 10 000,00 0,00 0,00

Wydatki bieżące
Wydatki inwestycyjne5

50 000,00
0,00

40 000,00
0,00

10 000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2020

Lp. Nazwa kosztu
Koszt ogółem

PLN

Koszty z podziałem na źródła finansowania - PLN

Wnioskowana
dotacja MKiDN

Inne środki z
sektora finansów

publicznych

Środki spoza
sektora finansów

publicznych

Przewidywane
przychody uzyskane
w ramach realizacji

zadania

1

Wynagrodzenie za konserwację 11
mebli wraz z transportem i
retransportem oraz sporządzeniem
dokumentacji konserwatorskiej (faktura
VAT).

50 000,00 40 000,00 10 000,00 0,00 0,00

RAZEM 50 000,00 40 000,00 10 000,00 0,00 0,00

Wydatki bieżące
Wydatki inwestycyjne5

50 000,00
0,00

40 000,00
0,00

10 000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

VII.5. Harmonogram realizacji zadania6

2019

Dzień rozpoczęcia zadania7 2019-06-02

Lp. Termin od Termin do Działanie

1 2019-06-02 2019-07-02 Wybór wykonawców i podpisanie umowy na wykonanie prac konserwatorskich.

2 2019-07-03 2019-07-05 Przygotowanie informacji prasowej dot. rozpoczęcia zadania i umieszczenie jej na
stronie internetowej MZKiD oraz przesłanie jej do mediów.

3 2019-07-04 2019-07-05 Przygotowanie protokołów przekazania 12 obiektów do konserwacji.

4 2019-07-06 2019-07-09 Transport 12 obiektów przez wykonawcę z magazynu MZKiD do pracowni
konserwatorskiej

5 2019-07-10 2019-12-03 Wykonanie prac konserwatorskich przy 12 obiektach.

6 2019-12-04 2019-12-12 Retransport 12 obiektów poddanych konserwacji do magazynu.

7 2019-12-06 2019-12-31 Zakończenie i rozliczenie zadania.

Dzień zakończenia zadania8 2019-12-31

2020

Dzień rozpoczęcia zadania7 2020-01-01

Lp. Termin od Termin do Działanie

1 2020-01-01 2020-01-10 Przygotowanie protokołów przekazania 11 obiektów do konserwacji. Transport 11
obiektów do pracownik konserwatorskiej.

2 2020-01-11 2020-07-31 Wykonanie prac konserwatorskich przy 11 obiektach.

3 2020-02-29 2020-08-31 Opracowanie scenariusza wystawy czasowej. Przygotowanie treści, projektu
graficznego i druk podpisów pod zabytki i plansz informacyjnych.

4 2020-08-01 2020-08-10 Retransport 12 obiektów poddanych konserwacji do magazynu
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MonikaCzartoryjska
Odniesienie
Nazwa kosztu zawsze musi kończyć się dokumentem rozliczeniowym – umowa o dzieło/umowa zlecenia/faktura/rachunek/polisa.Nazwa kosztu zawsze powinna zaczynać się od słowa „zakup” (w zakresie zakupu materiałów, sprzętu itp.) lub „wynagrodzenie za” (w zakresie zapłaty za usługi niezależnie od tego czy podstawę rozliczenia będzie stanowił rachunek do umowy o dzieło/zlecenia czy faktura).

MonikaCzartoryjska
Odniesienie
W przypadku nazw kosztów odnoszących się do konserwacji należy podać liczbę konserwowanych obiektów.

MonikaCzartoryjska
Odniesienie
Harmonogram należy przygotować w sposób chronologiczny w oparciu o dzień rozpoczęcia poszczególnych działań (bez luk czasowych - czyli okresów kiedy nie jest realizowane żadne działanie), uwzględniając wszystkie działania planowane do zrealizowania (niezależnie od tego czy generują one koszty).

MonikaCzartoryjska
Odniesienie
W ramach jednej pozycji kosztorysowej nie należy łączyć wydatków bieżących i inwestycyjnych.Podział wydatków na bieżące i inwestycyjne powinien być skonsultowany z osobą odpowiedzialną za kwestie finansowe wnioskodawcy.

MonikaCzartoryjska
Odniesienie
W ramach jednej pozycji kosztorysowej nie należy łączyć kosztów merytorycznych  (prace konserwatorskie, badania) i kosztów promocyjnych (np. druk materiałów promocyjnych).



5 2020-08-11 2020-08-31 Realizacja krótkiego filmiku promocyjnego. Digitalizacja 23 obiektów oraz umieszczenie
w systemie MONA.

6

2020-08-31 2020-09-30 Rozpakowanie i zamontowanie zabytków na wystawie oraz wykonanie aranżacji
wystawy. Przygotowanie i przesłanie informacji prasowej nt. zakończenia zadania i
wystawy czasowej i umieszczenie na stronie MZKiD. Udostępnienie wystawy i filmu
promocyjnego.

7 2020-10-01 2020-10-31 Udostępnienie wystawy czasowej zwiedzającym.

8 2020-11-01 2020-11-10 Demontaż wystawy czasowej i umieszczenie 23 obiektów w magazynie

9 2020-11-11 2020-11-30 Zakończenie i rozliczenie zadania w roku 2020.

Dzień zakończenia zadania8 2020-11-30

VII.6. Procentowy udział dotacji MKiDN powyżej regulaminowego limitu
Tak
Nie

3. Uwaga! Dotyczy wyłącznie środków, które są ujęte w ewidencji księgowej wnioskodawcy
4. Do finansowych środków wnioskodawcy można zaliczać koszt pracy wolontariuszy. Zgodnie z art. 45 i art. 46 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jako koszt pracy wolontariuszy mogą być wliczone jedynie faktycznie poniesione przez
organizatora koszty diet, podróży służbowych oraz ubezpieczeń, a także inne koszty niezbędne dla wykonania przez wolontariuszy świadczenia na
rzecz organizatora. Wymienione koszty muszą być ujęte w ewidencji księgowej organizatora.

5. Rodzaje wydatków inwestycyjnych są wyszczególnione w § 3 i § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa.

6. Harmonogram zadania powinien być sporządzony w układzie chronologicznym i uwzględniać etapy: przygotowawczy, realizacji zadania,
podsumowania. W harmonogramie muszą się znaleźć wszystkie informacje na temat pozycji generujących koszty z preliminarza.

7. Od tego dnia można realizować wszystkie płatności z dofinansowania, także z finansowych środków wnioskodawcy oraz innych źródeł.
8. Do tego dnia musi nastąpić realizacja wszystkich płatności z dofinansowania, także z finansowych środków wnioskodawcy oraz innych źródeł.

VIII. Czy zadanie, na które składany jest wniosek, jest powiązane z innymi zadaniami, o
dofinansowanie których ubiega się wnioskodawca w bieżącym roku ze środków
pozostających w dyspozycji ministra w ramach tego samego bądź innych Programów
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego?

Tak
Nie

IX. Nazwy zadań oraz wysokość przyznanego dofinansowania ze środków pozostających
w dyspozycji ministra w roku (2018)

Lp.
Data umowy /
porozumienia

Numer umowy /
porozumienia Nazwa zadania

Kwota przyznanej
dotacji

1
2017-08-28 01833/17/FPK/NIMOZ Konserwacja XVIII-wiecznych ołtarzy i

ambony do wyposażenia kościoła z Brzeźna
w Parku Etnograficznym w Kłóbce

61 792,66

2
2017-06-22 05532/17/FPK/NIMOZ Zakup obrazu Walerego Brochockiego do

kolekcji sztuki artystów Kujaw i ziemi
dobrzyńskiej

39 000,00

X. Załączniki

L.p. Nazwa pliku Wielkość

X.1. Obowiązkowe załączniki

Nr załącznika Nazwa załącznika (zgodna z regulaminem programu)

1 Nie dotyczy
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MonikaCzartoryjska
Odniesienie
Działania trwające w tym samym czasie należy umieścić w jednym wierszu.

MonikaCzartoryjska
Odniesienie
W harmonogramie należy uwzględnić wszystkie działania w projekcie (wymienione w polu B.2. i Preliminarzu) oraz rozliczenie, które powinno trwać maksymalnie 30 dni.

MonikaCzartoryjska
Odniesienie
W tym polu należy wymienić wyłącznie dotacje otrzymane z Programów MKiDN w roku 2018 (w tym zadania wieloletnie obejmujące rok 2018).



WYKAZ WSKAŹNIKÓW
przewidywanych rezultatów realizacji zadania

Wskaźniki

Lp. Wskaźnik
Jedn.
miary

Wartości*

2019 2020

1 Liczba wystaw czasowych zorganizowanych w ramach zadania szt. 0 1

2 Frekwencja na wystawach czasowych zorganizowanych w ramach zadania osoby 0 1000

3 Liczba biletów sprzedanych na wystawy zorganizowane w ramach zadania szt. 0 0

4 Liczba wystaw stałych zmodernizowanych w ramach zadania szt. 0 0

5 Liczba wystaw stałych stworzonych w ramach zadania szt. 0 0

6 Nakład katalogów wydanych w ramach zadania szt. 0 0

7 Liczba obiektów poddanych konserwacji w ramach zadania szt. 12 11

8 Liczba pracowni konserwatorskich zmodernizowanych w ramach zadania szt. 0 0

9 Liczba pracowni konserwatorskich stworzonych w ramach zadania szt. 0 0

10 Nakład materiałów promocyjnych przygotowanych w ramach zadania szt. 0 1

* Wszystk ie wartości wskaźników muszą zostać podane
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MonikaCzartoryjska
Odniesienie
W przypadku zadań 2-letnich należy przyporządkować wskaźniki do 1 i 2 roku realizacji zadania.

MonikaCzartoryjska
Odniesienie
Nakład materiałów promocyjnych wymienionych w tym miejscu musi być spójny z informacjami zawartymi w polu VII.2. wniosku.



MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
00 -071 Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

INFORMACJA DOTYCZĄCA POMOCY PUBLICZNEJ

Miejscowość, data

Miejscowość Warszawa

Data 2019-03-06

I. Charakter gospodarczy działalności wnioskodawcy

I.1. Czy wnioskodawca prowadzi działalność polegającą na oferowaniu na rynku towarów lub usług?1

Tak
Nie

I.2. Czy zadanie, którego dotyczy dofinansowanie wiąże się z oferowaniem na rynku towarów lub usług?2

Tak
Nie

I.3. Czy wnioskodawca planuje uzyskanie przychodu z tytułu realizacji zadania i/lub z wykorzystaniem
efektów realizacji zadania, w trakcie realizacji lub po zakończeniu realizacji zadania?3

Tak
Nie

I.4. Czy zadanie ma charakter czysto społeczny, edukacyjny lub kulturalny, a jego efekty będą otwarte dla
ogółu społeczeństwa bezpłatnie w trakcie jego realizacji oraz po jego zakończeniu?4

Tak
Nie

I.5. Czy w przypadku prowadzenia innej działalności gospodarczej, wnioskodawca zapewni rozdzielność
finansowo-księgową z działalnością będącą przedmiotem dofinansowania?5

Tak
Nie

1. Należy zaznaczyć TAK w przypadku jeśli wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności realizuje wydarzenia kulturalne(spektakle, koncerty,
wystawy, projekcje filmowe itd.), działania edukacyjne(warsztaty, kursy, szkolenia itd.), prowadzi działalność wydawniczą i/lub oferuje usługi
wydawnicze, oferuje usługi reklamowe, oferuje usługi z zakresu wynajmu wyposażenia i nieruchomości i/lub usług hotelarskie i gastronomiczne,
oferuje inne towary lub usługi. Można zaznaczyć NIE wyłącznie po wykluczeniu wszystkich zakresów działalności określonych wyżej.

2. Należy zaznaczyć TAK w przypadku jeśli w ramach zadania i/lub w efekcie realizacji zadania będą realizowane wydarzenia kulturalne(spektakle,
koncerty, wystawy, projekcje filmowe itd.), działania edukacyjne(warsztaty, kursy, szkolenia itd.), działania wydawnicze, usługi reklamowe, będą
oferowane usługi z zakresu wynajmu wyposażenia i nieruchomości i/lub usługi hotelarskie i gastronomiczne, będą oferowane inne towary lub
usługi. Można zaznaczyć NIE wyłącznie po wykluczeniu wszystkich zakresów działalności określonych wyżej.

3. Można zaznaczyć NIE wyłącznie po wykluczeniu wszelkich możliwości uzyskania przychodów z tytułu realizacji zadania lub z wykorzystaniem
efektów realizacji zadania –również po zakończeniu realizacji zadania.

4. Można zaznaczyć TAK wyłącznie w przypadku zaznaczenia odpowiedzi NIE w pkt. I.3.
5. Beneficjent jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, prowadzenia wyodrębnionej

dokumentacji finansowo-księgowej zadania, a w szczególności prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków finansowych Ministra
oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

II. Oświadczam, iż inst samorząd

w ciągu bieżącego roku budżetowego oraz dwóch poprzedzających go lat budżetowych otrzymał/a pomoc de minimis
w ciągu bieżącego roku budżetowego oraz dwóch poprzedzających go lat budżetowych nie otrzymał/a pomoc de minimis

III. Oświadczenie o nieznajdowaniu się w trudnej sytuacji ekonomicznej

Oświadczam, iż inst samorząd
nie jestem przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych

dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw
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MonikaCzartoryjska
Odniesienie
Odpowiedzi na pytania należy wybierać poprzez wybór jednej z dostępnych opcji. W celu prawidłowego wypełnienia tej części formularza należy zapoznać się z zał. 2 Regulaminu programu.

KonradJasczak
Owal

KonradJasczak
Owal



Syntetyczny opis działalności wnioskodawcy
wraz z perspektywami dalszego rozwoju

I. Nazwa Programu
Wspieranie działań muzealnych

II. Nazwa zadania
Pozwólmy przetrwać. Konserwacja 23 zabytkowych mebli z 1. poł. XX w.

III. Nazwa wnioskodawcy
inst samorząd

III.1. Rok powstania/założenia wnioskodawcy
1909

III.2. Ilość zatrudnionych pracowników/członków wnioskującego podmiotu
67

IV. Najważniejsze elementy dotychczasowej działalności

IV.1.Opis dwóch najważniejszych zadań w sferze kulturalnej zrealizowanych przez wnioskodawcę w czasie 2 ostatnich lat1

a)
2017
Realizacja i udostępnienie ekspozycji stałej wnętrz barokowego kościoła z Brzeźna w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w
Kłóbce. Zadanie obejmowało pozyskanie zabytkowego wyposażenia do świątyni oraz jego konserwację. W tym zakresie odtworzono
ambonę z kon. XVIII w., odrestaurowano dwa ołtarze z pocz. i kon. XVIII w., konfesjonał, ławki i pełne wyposażenie zakrystii z
argentaliami i paramentami liturgicznymi.
b)2

nie dotyczy
2017
Realizacja i udostępnienie ścieżki edukacji historyczno-przyrodniczej na terenie zabytkowego parku dworskim w Kłóbce (7,4
ha).Opracowanie wizualizacji nieistniejących zabudowań, rekonstrukcja 3D zabudowań folwarcznych, opracowanie i montaż tablic
dydaktycznych z zakresu historii i przyrody, mała architektura.

1. Uwaga! W punktach a) i b) należy opisać 2 różne zadania a nie 2 edycje jednego zadania cyklicznego! W przypadku jeśli wniosek dotyczy zadania
cyklicznego w punkcie a) należy opisać edycje tego zadania z ostatnich 2 lat.

2. Uwaga! Wypełnić w przypadku gdy podmiot nie prowadził żadnej działalności w opisanym zakresie lub prowadził ją w ograniczonym wymiarze (tylko 1 zadanie
w ciągu 2 lat).
Dodatkowe informacje na temat powodu braku działalności należy umieścić w punkcie a).

IV.2.Opis dwóch najważniejszych zadań inwestycyjnych z dziedziny kultury zrealizowanych przez wnioskodawcę w czasie 3
ostatnich lat1

a)
2017
Zakończenie modernizacji i rozbudowy Muzeum Historii Włocławka. Zadanie obejmowało także remont konserwatorski i
zabezpieczenie przeciwwodne dwóch barokowych kamienic będących częścią kompleksu budynków ww. muzeum.
b)2

nie dotyczy
2017
Translokacja i rekonstrukcja zabytkowego XVIII-wiecznego kościoła drewnianego z Brzeźna gm. Lipno w Kujawsko-Dobrzyńskim
Parku Etnograficznym w Kłóbce. Zadanie obejmowało także konserwacje i odtworzenie zabytkowych polichromii.

1. Uwaga! W wypadku gdy podmiot nie prowadził żadnej inwestycji w opisanym zakresie lub prowadził ją w ograniczonym wymiarze (tylko 1 inwestycja w ciągu 3
lat) należy opisać ten fakt w punkcie a).
Uwaga! W punkcie. a) i b) należy opisać 2 różne inwestycje a nie 2 etapy tej samej inwestycji!

2. Uwaga! Wypełnić w przypadku gdy podmiot nie prowadził żadnej działalności w opisanym zakresie lub prowadził ją w ograniczonym wymiarze (tylko 1 zadanie
w ciągu 3 lat).
Dodatkowe informacje na temat powodu braku działalności należy umieścić w punkcie a).
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MonikaCzartoryjska
Odniesienie
W tym polu należy wpisać wartość większą od 0. Jeżeli wnioskodawca nie zatrudnia pracowników to powinien wpisać liczbę członków organizacji. 

MonikaCzartoryjska
Odniesienie
W każdym punkcie należy opisać jedno przedsięwzięcie (w przypadku przedsięwzięć cyklicznych jedną edycję) zrealizowane w roku 2017 lub 2018.W treści opisu należy podać termin jego realizacji. 

MonikaCzartoryjska
Odniesienie
W każdym punkcie należy opisać jedno przedsięwzięcie (w przypadku przedsięwzięć cyklicznych jedną edycję) zrealizowane w roku 2016, 2017 lub 2018.W treści opisu należy podać termin jego realizacji. 



V. Plan rozwoju wnioskodawcy w obszarze działalności kulturalnej i (lub) inwestycyjnej na najbliższe 3 lata
z uwzględnieniem roli niniejszego zadania 
2019 r. Organizacja i udostępnienie nowych ekspozycji stałych Muzeum Historii Włocławka – „Dzieje Kujaw i Włocławka od prehistorii
do okresu PRL”. Wyposażenie magazynów zbiorów i pracowni.
2020 r. Rekonstrukcja zabytkowego młyna wodnego na rzece Lubieńce w Kłóbce wraz z odtworzeniem (konserwacją) dawnych
urządzeń mechanicznych i wyposażenia wnętrz.
2020 – 2021 r. Odbudowa (przywrócenie pierwotnej formy) i adaptacja do celów muzealnych spichlerza
dworskiego w Kłóbce. Organizacja ekspozycji poświęconej gospodarce dawnego majątku ziemskiego. Dzięki realizacji zadania
"Pozwólmy przetrwać. Konserwacja 23 zabytkowych mebli z 1. połowy XX w." możliwe będzie wykorzystanie zakonserwowanych
obiektów w planowanej ekspozycji.
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MonikaCzartoryjska
Odniesienie
W opisie planu rozwoju należy uwzględnić rolę projektu będącego przedmiotem składanego wniosku. 



Osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy (imię, nazwisko, funkcja)
Imię i nazwisko Stanowisko/funkcja Telefon, Fax Email

Piotr 
Nowakowski

Dyrektor 054232-36-25
054232-36-25

dyrektor@muzeum.wloclawek.pl

Oświadczenia

1. Niniejszym oświadczam, że:
a) zapoznałem się z treścią regulaminu programu, oraz że informacje podane przeze mnie we wniosku są prawdziwe
b) jestem osobą uprawnioną lub posiadam pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu inst samorząd, a także składania

oświadczeń woli i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych
c) preliminarz zadania nie uwzględnia podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości której podatnikowi przysługuje prawo do

jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach składanych do US. W przypadku zaistnienia przesłanek umożliwiających odzyskanie
podatku zobowiązuję się do poinformowania MKiDN o tym fakcie, a także do zwrotu równowartości otrzymanych lub rozliczonych
środków finansowych na rachunek bankowy MKiDN (proporcjonalnie do udziału środków Ministra w finansowaniu danej
faktury/rachunku)

2. Oświadczam też, że podmiot inst samorząd:
a) posiada zasoby rzeczowe i kadrowe niezbędne do realizacji zadania
b) nie zalega z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prawnych
c) przedstawiony preliminarz zadania uwzględnia jedynie środki, które docelowo ujęte będą w ewidencji księgowej podmiotu inst

samorząd
d) będzie księgował wszystkie przychody planowane z tytułu realizacji zadania będącego przedmiotem niniejszego wniosku

3. Oświadczam, iż inst samorząd:
w ciągu bieżącego roku budżetowego oraz dwóch poprzedzających go lat budżetowych otrzymał/a pomoc de minimis
w ciągu bieżącego roku budżetowego oraz dwóch poprzedzających go lat budżetowych nie otrzymał/a pomoc de minimis

4. Oświadczenie o nieznajdowaniu się w trudnej sytuacji ekonomicznej
Oświadczam, iż inst samorząd:

nie jestem przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych
dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw

UWAGA! W przypadku stwierdzenia, że we wniosku podano nieprawdziwe informacje, minister właściwy ds. kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku lub do anulowania podjętej decyzji o
dofinansowaniu.
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu
Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

Imię i nazwisko Stanowisko/funkcja Pieczęć imienna Podpis

Piotr 
Nowakowski

Dyrektor
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