
nr wniosku (projektu) Nazwa

"WOU-SO.5124.244.2021"

Ostrołęka, , Ratunkowe prace remontowe więźby dachowej parafialnego kościoła 

oraz odtworzenie pokrycia dachowego , Sanktuarium Św. Antoniego 

Padewskiego (XVII w. - XVIII w.) - Etap II

"WOU-SO.5124.206.2021"

Płock, Konserwacja nagrobka wojewody Stanisława Krasińskiego, kościół 

katedralny, Płock., Katedra Płocka - nagrobek

"WOU-SO.5124.148.2021"

Łosice, zabezpieczenie i wyeksponowanie, pozostałości kamiennej wieży 

ratuszowej z XVI w. w Łosicach , Skwer im. Króla Aleksandra Jagiellończyka

"WOU-SO.5124.190.2021"

Ostromęczyn, Prace ratunkowe przy zabytkowym wiatraku – koźlaku - etap I - 

remont dachu i ścian wiatraka, Wiatrak koźlak

"WOU-SO.5124.322.2021"

Ratowo, prace ratunkowe, konserwatorskie i restauratorskie przy wieżyczce na 

sygnaturce - III etap (strona południowo-zachodnia) , Kościół pw. św. Antoniego 

w Ratowie (Zespół sakralny w Ratowie)

"WOU-SO.5124.272.2021"

Warszawa, konserwacja i renowacja figury Chrystusa wraz z podstawą, Figura 

Chrystusa w typie ikonograficznym Serca Jezusowego

"WOU-SO.5124.153.2021"

Bukówno, Konserwacja obrazu Świętej Rodziny z kościoła pw. Nawiedzenia NMP, 

Obraz Świętej Rodziny

"WOU-SO.5124.91.2021"

Iłża, Konserwacja i odtworzenie części murów zamku górnego w Iłży w zakresie 

niezbędnym dla zachowania i ustabilizowania konstrukcji zabytku, Ruiny zamku w 

Iłży gm. Iłża

"WOU-SO.5124.141.2021"

 Rokicie, Remont elewacji. Etap III: korpus nawowy, wieża, kościół pw. św. 

Apostołów Piotra i Pawła 

"WOU-SO.5124.49.2021"

Warszawa, Kompleksowa konserwacja i restauracja dwóch XVIII-wiecznych tapet 

chińskich z dekoracją malarską Jana Bogumiła Plerscha stanowiących dekorację 

ścienną wnętrza Pokoju Kompanii w Białym Domu wraz z wykonaniem 

dokumentacji konserwatorskiej , Dekoracje ścienne na zachodniej i północnej 

ścianie Pokoju Kompanii w Białym Domu na terenie Muzeum Łazienki Królewskie 

w Warszawie

"WOU-SO.5124.223.2021"

Węgrów, Prace konserwatorskie, Polichromia ścienna w krużgankach klasztoru

ROZPATRZONE WNIOSKI DO MWKZ O UDZIELENIE

DOTACJI W 2021 r. DLA KTÓRYCH PRZYSŁUGUJE DOFINANSOWANIE
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"WOU-SO.5124.222.2021"

Węgrów, Prace konserwatorskie, Polichromia ścienna w Sali Fundatora

"WOU-SO.5124.39.2021"

Warszawa, Konserwacja szat liturgicznych pod zarządem Fundacji Kultury i 

Dziedzictwa Ormian Polskich- etap II, 3 szaty liturgiczne: 2 ornaty 1 kapa, 

Kontynuacja prac konserwatorskich przy 2 obiektach: 1 orna i 1 kapa

"WOU-SO.5124.185.2021"

Krasne, wymiana tynków wewnętrznych w kruchcie kościoła, Kościół pw. 

Podwyższenia Krzyża Św. z 1570r. - kruchta

"WOU-SO.5124.193.2021"

Warszawa, Prace konserwatorskie i restauratorskie przy nagrobku na Cmentarzu 

Powązkowskim, kwatera 24 rząd 5 miejsce 16/17/18. Przyczyną podjęcia prac jest 

konieczność usunięcia uszkodzeń nagrobka spowodowanych upadkiem drzewa. 

Etap: nagrobek zabezpieczony i przygotowany do prac; wykonany kosztorys i 

uzyskana zgoda Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków., 

Nagrobek w kw. 24-5-16/17/18 na

"WOU-SO.5124.66.2021"

Czersk, Gmina Góra Kalwaria, Remont mostu w kompleksie zamku w Czersku, 

Zamek Książąt Mazowieckich w Czersku

"WOU-SO.5124.60.2021"

Niwiski, Prace konserwatorsko-restauratorskie etap 2, Barokowy , XVIII-wieczny 

ołtarz główny kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Niwiskach

"WOU-SO.5124.176.2021"

Mariańskie Porzecze , Remont i renowacja pokrycia dachowego wraz z wymianą 

zniszczonego gontu- etap II, Kościół drewniany XVIII w. pw. Matki Boskiej 

Bolesnej wraz z wystrojem wnętrza i najbliższym otoczeniem w promieniu 100 m

"WOU-SO.5124.268.2021"

Jedlnia-Letnisko, Remont elewacji, etap I remont drewnianych elementów 

konstrukcyjnych oraz szalunku, drewniana willa z 1890 r.

"WOU-SO.5124.292.2021"

Płock, Badania, konserwacja i restauracja rzeźby Chrystusa Ukrzyżowanego z 

ołtarza głównego, kościół św. Dominika

"WOU-SO.5124.260.2021"

Szymanów, Renowacja drzwi zewnętrznych, Kościół p.w. Wniebowzięcia N.M.P. 

(1667r.)

"WOU-SO.5124.146.2021"

Wąsewo, Renowacja i konserwacja zabytkowego nagrobka zlokalizowanego na 

cmentarzu parafialnym w Wąsewie – II etap, nagrobek Piotra Zielińskiego

"WOU-SO.5124.19.2021"

Wysokie Koło, etap IV: remont 

dachu wieży południowo-zachodniej wraz z jej elewacją, kościół pw. NMP 

Królowej Różańca Świętego (dawny klasztor dominikanów), lata 1637-1681
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"WOU-SO.5124.204.2021"

Klewki, Żbiki, Wężewo, Krasne, remont linii kolei wąskotorowej, przestrzenny 

układ komunikacyjny - Mławska Kolej Dojazdowa

"WOU-SO.5124.214.2021"

Warszawa, Remont ratunkowy elewacji - etap I, Kośćiół pw. Wszystkich Świętych 

w Warszawie

"WOU-SO.5124.309.2021"

Winnica, Prace interwencyjne w strefie dachu nad nawą boczną i zakrystią, 

Kościół parafialny MB Pocieszycielki Strapionych w Winnicy

"WOU-SO.5124.122.2021"

Gąsiorowo, Konserwacja ołtarzy bocznych z XVIII w., Drewniane ołtarze boczne w 

kościele filialnym (dawniej św. Mikołaja) dziś św. Jana Chrzciciela

"WOU-SO.5124.125.2021"

Warszawa, Prace konserwatorsko - restauratorskie, obraz fundacyjny, 

wielkoformatowy: Sprowadzenie zakonu oo. Bernardynów do Warszawy w 1454 

r.

"WOU-SO.5124.53.2021"

Iłża, Opracowanie projektu budowlanego odbudowy kładki wejściowej łączącej 

zamek dolny z górnym, remontu dojść do zamku oraz oświetlenia zamku dolnego 

i dość do zamku w Iłży, Ruiny zamku w Iłży, gm. Iłża

"WOU-SO.5124.179.2021"

IŁŻA, PRZEPROWADZENIE BADAŃ KONSERWATORSKICH POLICHROMII 

SKLEPIENIA PREZBITERIUM WRAZ Z OŁTARZEM GŁÓWNYM, 4 OŁTARZE BOCZNE 

ORAZ AMBONY W NAWIE GŁÓWNEJ, KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w. 

WNIEBOWZIĘCIA N.M.P.

"WOU-SO.5124.69.2021"

Kozienice, konserwacja obrazu "św. Jan Nepomucen", kościół pw. Świętego 

Krzyża w Kozienicach

"WOU-SO.5124.320.2021"

Cieksyn, Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej, opracowanie programu prac 

konserwatorskich, Kościół par. pw. św. Doroty w Cieksynie

"WOU-SO.5124.2.2021"

Radom, Konserwacja obrazu Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej w kościele oo. 

Bernardynów w Radomiu, Obraz Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej

"WOU-SO.5124.289.2021"

Wołomin, sporządzenie projektu budowlanego, wykonawczego, przedmiarów, 

kosztorysów, remont więźby dachowej , Dom pod Akacjami/Rohnówka

"WOU-SO.5124.183.2021"

Zuzela, Wymiana pokrycia dachowego i remont więźby dachowej, Kościół 

parafialny p.w. Przemienienia Pańskiego w Zuzeli, gm. Nur

"WOU-SO.5124.207.2021"

Płock, Konserwacja polichromii, Katedra Płocka - polichromia

"WOU-SO.5124.255.2021"
Solec gm. Gostynin, KONSERWACJA STROPU BELKOWEGO W POM.02 DWORU W 

SOLCU, Dwór w Solcu

"WOU-SO.5124.250.2021"

Cisie Zagrudzie, Prace projektowe - Projekt Budowlany - etap 1, Zespół pałacowo - 

parkowy wpisany do rejestru zabytków pod Nr A-265 i 280

https://witkac.pl/#/offer/view?id=258949
https://witkac.pl/#/offer/view?id=258949
https://witkac.pl/#/offer/view?id=259385
https://witkac.pl/#/offer/view?id=259385
https://witkac.pl/#/offer/view?id=260883
https://witkac.pl/#/offer/view?id=260883
https://witkac.pl/#/offer/view?id=257972
https://witkac.pl/#/offer/view?id=257972
https://witkac.pl/#/offer/view?id=259842
https://witkac.pl/#/offer/view?id=259842
https://witkac.pl/#/offer/view?id=259842
https://witkac.pl/#/offer/view?id=255405
https://witkac.pl/#/offer/view?id=255405
https://witkac.pl/#/offer/view?id=255405
https://witkac.pl/#/offer/view?id=260213
https://witkac.pl/#/offer/view?id=260213
https://witkac.pl/#/offer/view?id=260213
https://witkac.pl/#/offer/view?id=260213
https://witkac.pl/#/offer/view?id=258820
https://witkac.pl/#/offer/view?id=258820
https://witkac.pl/#/offer/view?id=258493
https://witkac.pl/#/offer/view?id=258493
https://witkac.pl/#/offer/view?id=255651
https://witkac.pl/#/offer/view?id=255651
https://witkac.pl/#/offer/view?id=260399
https://witkac.pl/#/offer/view?id=260399
https://witkac.pl/#/offer/view?id=259810
https://witkac.pl/#/offer/view?id=259810
https://witkac.pl/#/offer/view?id=259827
https://witkac.pl/#/offer/view?id=260482
https://witkac.pl/#/offer/view?id=260482
https://witkac.pl/#/offer/view?id=258877
https://witkac.pl/#/offer/view?id=258877


"WOU-SO.5124.161.2021"

Rokicie, Konserwacja i restauracja wnętrza kościoła. Etap I: Badania 

konserwatorskie, konserwacja i restauracja wystroju malarskiego i plastycznego 

prezbiterium, kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła

"WOU-SO.5124.261.2021"

Winnica, Remont Dworu Winnica - Etap I - Prace przygotowawcze, Dwór 

murowany z II poł. XIX wieku w stylu eklektycznym wraz z parkiem 

krajobrazowym o pow. ok. 5ha w miejscowości Winnica, gm. Brudzeń Duży

"WOU-SO.5124.178.2021"

Skuły, Opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych, Kościół p. w. 

Świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz dzwonnicy w Skułach

"WOU-SO.5124.32.2021"

Miedniewice, hydroizolacja - prace ratunkowe, skrzydło południowe arkadowego 

ogrodzenia dziedzińca kościelnego

"WOU-SO.5124.38.2021"

Iłża, Remont konserwatorski zabytkowego zespołu pieców garncarskich w Iłży, 

Piec garncarski ul. Wójtowska nr 63 w Iłży.

"WOU-SO.5124.46.2021"

Warszwa, Remont i renowacja budynku mieszkalnego przy ul. Fletniowej 2 - 

ETAP V, Budynek mieszkalny wielorodzinny wniesiony około 1900r znajdujący się 

przy ul.Fletniowej 2 w Warszawie

"WOU-SO.5124.98.2021"

Warszawa, prace konserwatorskie przy gotyckiej rzeźbie, św. Jan Chrzciciel z 

grupy Ukrzyżowanie z kościoła OO. Dominikanów

"WOU-SO.5124.218.2021"
Solec gm. Gostynin, KOMPLEKSOWA DEZYNFEKCJA I DEZYNSEKCJA METODĄ 

FUMIGACJI DWORU W SOLCU, DWÓR W SOLCU

"WOU-SO.5124.279.2021"
Linin, Projekt budowlany zgodnie z przepisami P.B., Wiatrak typu koźlak, wpis nr 

1056/858

"WOU-SO.5124.304.2021"

Wrzos, Konserwacja gotyckiej chrzcielnicy z kościoła pw. św. Wawrzyńca, 

Chrzcielnica XV w.

"WOU-SO.5124.171.2021"

Szczuki, REMONT WRAZ Z ROZBIÓRKĄ NALECIAŁOŚCI I (RESTAURACJA W 

ZAKRESIE NIEZBĘDNYCH PRAC ZABEZPIECZAJĄCYCH W CELU ZACHOWANIA 

WARTOŚCIOWEJ TKANKI ZABYTKOWO-KULTUROWEJ) OBIEKTU ZABYTKOWEGO 

DWORU Z 1870 r. W SZCZUKACH - ETAP I, Zabytkowy Dwór z 1870 roku w 

Szczukach

"WOU-SO.5124.221.2021"
Kaski, odtworzenie więźby i pokrycia dachu oraz zewnętrznej stolarki okiennej i 

drzwiowej, zabytkowy dwór w Kaskach
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"WOU-SO.5124.84.2021"

Krasne, Prace restauratorsko - konserwatorskie etap III, tablice epitafijne 

pośmiertne z XVI, poł. XVII w.; Ludwika Krasińskiego, Gabriela Krasińskiego, Jana 

Krasińskiego, Stanisława Krasińskiego, Andrzeja Krasińskiego, Mikołaja 

krasińskiego (kan. Krakowskiego), Mikołaja Krasińskiego, Jana Krasińskiego (sekr. 

St. Batorego), Stanisława Krasińskiego, Laury Antoniny Krasińskiego z ok. 1804r.,

"WOU-SO.5124.195.2021"

Czerwińsk nad Wisłą, Prace ratunkowe przy polichromii ściennej na sklepieniu 

prezbiterium z Bazyliki Zwiastowania NMP w Czerwińsku nad Wisłą - etap I, A-

352

"WOU-SO.5124.208.2021"
Płock, Prace konserwatorskie i restauratorskie przy elewacji - etap 2., Katedra 

Płocka.

"WOU-SO.5124.282.2021"

Maków Mazowiecki, konserwacja i restauracja Kaplicy św. Anny. Etap II, kościół 

pw. Bożego Ciała

"WOU-SO.5124.67.2021"

Wieniawa, prace konserwatorskie przy ołtarzu głownym, kościół pw. św. 

Katarzyny Aleksandryjskiej w Wieniawie

"WOU-SO.5124.235.2021"

Niegów, Przeprowadzenie prac restauratorskich i konserwatorskich układu 

napędu centralnego (z wyłączeniem silnika gazowego Winterthur") w młynie w 

Niegowie/ etap II, młyn "Nowość" w Niegowie

"WOU-SO.5124.276.2021"

Lipków, prace konserwatorskie - fumigacja obiektu, Dwór-plebania

"WOU-SO.5124.108.2021"

Krzynowłoga Mała, kościół pw. św. Dominika, prace interwencyjne i 

konserwatorskie , rzeźby przechowywane na strychu kościoła

"WOU-SO.5124.109.2021"

Krzynowłoga Mała, Etap I - Prace ratunkowe, badawcze i konserwatorskie, Ołtarz 

boczny ustawiony po lewej stronie łuku tęczowego w kościele parafialnym w 

Krzynowłodze Małej.

"WOU-SO.5124.101.2021"

Chynów, Wykonanie projektu budowlanego remontowo-konserwatorskiego 

wnętrz kościoła Świętej Trójcy w Chynowie( wraz z niezbędnymi ekspertyzami: 

mykologiczną, konstruktorsko-budowlaną, inwentaryzacją obiektu) stanowczo 

wymaganymi przez konserwatora zabytków , Drewniany kościół modrzewiowy 

Świętej Trójcy w Chynowie. Dekret erekcyjny parafii w Chynowie nosi datę 17 

lipca 1434. 
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"WOU-SO.5124.114.2021"

Latowicz, Remont części dachu zabytkowego budynku kościoła PW Św. 

Walentego i Św Trójcy-dach nad nawą boczną od strony południowo-wschodniej, 

Kościół parafialny pw. św. Walentego i św. Trójcy w Latowicz pow. Mińsk 

Mazowiecki -murowany , neogotycki, wzniesiony przez architekta Józefa Piusa 

Dziekońskiego, na przełomie XIX i XXw.

"WOU-SO.5124.104.2021"

Warszawa, kontynuacja prac przy wyposażeniu wnętrza kościoła - prace 

konserwatorskie, ołtarza bocznego z tryptykiem Opłakiwanie Chrystusa z kościoła 

pw. św. Bonifacego przy klasztorze OO. Bernardynów

"WOU-SO.5124.81.2021"

Dąbrówka, Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, Kościół 

drewniany z II połowy XIX wieku znajdujący się w Dąbrówce, gm. Lelis

"WOU-SO.5124.295.2021"
Józefów, Etap II - Wykonanie projektu budowlanego wraz z przedmiarem i 

kosztorysem inwestorskim, Willa "Irenka"

"WOU-SO.5124.62.2021"

Rębowo, wymiana instalacji elektrycznej, kościół parafialny pw. św. Jana 

Chrzciciela w Rębowie z początku XVII w.

"WOU-SO.5124.152.2021"

Bukówno, modernizacja instalacji elektrycznej, kościół pw. Nawiedzenia NMP w 

Bukównie

"WOU-SO.5124.155.2021"

PUŁTUSK, PRACE BUDOWLANE REMONT ZABYTKU, KAPLICZKA PRZYDROŻNA 

POŁOŻONA W MIEJSCOWOŚCI NOWE NIESTĘPOWO, GM. POKRZYWNICA

"WOU-SO.5124.4.2021"

Sieciechów, Konserwacja ołtarza bocznego

 w kościele w Sieciechowie, etap II, Ołtarz boczny Matki Bożej z Dzieciątkiem

"WOU-SO.5124.12.2021"

Stara Błotnica, Konserwacja obrazu 

Ukrzyżowanie z kościoła pw. Narodzenia NMP, Obraz Ukrzyżowanie XVII w.

"WOU-SO.5124.116.2021"

Warszawa, Zabezpieczenie powierzchni drewnianych dachu kościoła 

akademickiego Św.Anny w Warszawie, kościół pw. Św.Anny w Warszawie 

ul.Krakowskie Przedmieście 68

"WOU-SO.5124.199.2021"

Czerwińsk nad Wisłą, Prace ratunkowe. Barokowa stajnia-wozownia z XVII w., A-

1455

"WOU-SO.5124.294.2021"

Kurowo, Remont elewacji zachodniej - etap III, kościół pw. św. Apostołów Piotra i 

Pawła

https://witkac.pl/#/offer/view?id=258259
https://witkac.pl/#/offer/view?id=258259
https://witkac.pl/#/offer/view?id=258259
https://witkac.pl/#/offer/view?id=258259
https://witkac.pl/#/offer/view?id=258259
https://witkac.pl/#/offer/view?id=258045
https://witkac.pl/#/offer/view?id=258045
https://witkac.pl/#/offer/view?id=258045
https://witkac.pl/#/offer/view?id=259353
https://witkac.pl/#/offer/view?id=259353
https://witkac.pl/#/offer/view?id=258783
https://witkac.pl/#/offer/view?id=258783
https://witkac.pl/#/offer/view?id=258647
https://witkac.pl/#/offer/view?id=258647
https://witkac.pl/#/offer/view?id=260402
https://witkac.pl/#/offer/view?id=260402
https://witkac.pl/#/offer/view?id=256330
https://witkac.pl/#/offer/view?id=256330
https://witkac.pl/#/offer/view?id=257000
https://witkac.pl/#/offer/view?id=257000
https://witkac.pl/#/offer/view?id=259882
https://witkac.pl/#/offer/view?id=259882
https://witkac.pl/#/offer/view?id=259882
https://witkac.pl/#/offer/view?id=259601
https://witkac.pl/#/offer/view?id=259601
https://witkac.pl/#/offer/view?id=256289
https://witkac.pl/#/offer/view?id=256289


"WOU-SO.5124.24.2021"

Warszawa, Remont konserwatorski kopuły

 i latarni kościoła Sakramentek przy Rynku Nowego Miasta 2 w Warszawie, nr 

rejestru 474, obecny na liście UNESCO, Pomnik Historii

"WOU-SO.5124.228.2021"

Wyszogród, konserwacja techniczna i estetyczna kolekcji 13 obrazów olejnych na 

płótnie, Kościół parafialny pw. Świętej Trójcy

"WOU-SO.5124.144.2021"

Otwock, Remont i prace konserwatorskie schodów w Liceum Ogólnokształcącym 

Nr I w Otwocku, 938-A z 31.01.1979

"WOU-SO.5124.205.2021"

Sierpc, Konserwacja i restauracja - Etap I, Ołtarz główny pw. Wniebowzięcia NMP 

- nastawa ołtarzowa (bez obrazów i figury Madonny Sierpeckiej oraz strefy 

cokołowej, predelli, mensy) z kościoła pw. Wniebowzięcia NMP

"WOU-SO.5124.284.2021"
Mordy, Dokumentacja konserwatorska zespołu pałacowo-parkowego w Mordach, 

Zespół pałacowo-parkowy w Mordach

"WOU-SO.5124.82.2021"

Radom, I etap remont elewacji kamienicy, budynek mieszkalny w Radomiu 

ul.Żeromskiego 23/Witolda 2

"WOU-SO.5124.34.2021"

Rębowo, prace konserwatorskie. etap II , siedemnastowieczny ołtarz główny z 

kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Rębowie

"WOU-SO.5124.251.2021"

Cisie Zagrudzie, Prace projektowe - Projekt Budowlany – etap 2, Zespół pałacowo 

- parkowy wpisany do rejestru zabytków pod Nr A-265 i 280

"WOU-SO.5124.76.2021"
Gąsewo Poduchowne , Sporządzenie dokumentacji projektowej, Dom Ludowy

"WOU-SO.5124.184.2021"

Nowa Sucha, ekspertyzy techniczne i sporządzenie projektu budowlanego z 

pozwoleniem na budowę, dwór Cieszkowskich z 1743r.

"WOU-SO.5124.253.2021"

Warszawa, Prace konserwatorskie na drzewach załozenie wiazan ,zdjęcie suszu, 

ciecia pielegnacyjne, Cmentarz Stare Powązki

"WOU-SO.5124.219.2021"

Skrzynno, Wycena szczegółowa wykonania dokumentacji projektowej dla 

realizacji przedsięwzięcia: remont elewacji, Kościół parafialny p.w. św. Szczepana 

w Skrzynnie

"WOU-SO.5124.164.2021"

Orońsko, Ekspertyza konserwatorska fragmentu parku Centrum Rzeźby Polskiej, 

etap 2, Zespół pałacowo-parkowy w Orońsku

"WOU-SO.5124.14.2021"

Stara Błotnica, Konserwacja

 obrazu Zwiastowanie z kościoła pw. Narodzenia NMP, Obraz Zwiastowanie XVIII 

w.

"WOU-SO.5124.325.2021"

Lekowo, prace konserwatorskie i resteurtorskie, zabytkowy obraz Matki Boskie z 

Dzieciątkiem - decyzja nr 30/2021 w Kościle pw. św. Stanisława B.M. - etap II
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"WOU-SO.5124.159.2021"

PUŁTUSK, PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE , REMONTOWO - 

BUDOWLANE, MOST ARKADOWY Z XVII WIEKU,DAWNY PAŁAC BISKUPI Z 

XIV/XVI/XVII W , PARK ZAMKOWY O POW. CA 4,0 ha W PUŁTUSKU wpisany w 

Księdze Rejestru : A pod numerem 106.

"WOU-SO.5124.220.2021"
Guzów, Renowacja elewacji, ogrodzenia oraz odtworzenie pokrycia dachowego, 

Kordegarda

"WOU-SO.5124.143.2021"

Borowie, Prace konserwatorsko-restauratorskie, Organy z byłego kościoła w 

Borowiu

"WOU-SO.5124.149.2021"

KRASNE, REMONT I (RESTAURACJA W ZAKRESIE NIEZBĘDNYCH PRAC 

ZABEZPIECZAJĄCYCH W CELU ZACHOWANIA WARTOŚCIOWEJ TKANKI 

ZABYTKOWO-KULTUROWEJ) OBIEKTU ZABYTKOWEJ OFICYNY "OCHRONKI" W 

KRASNEM, Zabytkowa oficyna "Ochronka" w Krasnem wzniesiona ok. 1895 r.

"WOU-SO.5124.47.2021"

Radom, kompleksowe prace konserwatorsko restauratorskie, etap II, Kościół pw. 

św. Jana Chrzciciela, sztukaterie i polichromie ścian renesansowej kaplicy 

Kochanowskich, 1630-1633

"WOU-SO.5124.65.2021"

Stanisławów, Remont zabytkowego wolnostojącego budynku plebanii, A

"WOU-SO.5124.158.2021"

Warszawa, Remont dachu - etap I w budynku przy ul. Nowogrodzkiej 44 Front, A-

923

"WOU-SO.5124.257.2021"
Pałuki, Prace konserwatorsko-restauratorskie, Dwór

"WOU-SO.5124.311.2021"
Jadwisin, Pokrycie dachu oraz obróbki na elementach elewacji, Pałac Radziwiłłów 

w Jadwisinie

"WOU-SO.5124.290.2021"

Boglewice, Remont części zabytkowego kościoła - remont konserwacja i 

zabezpieczenie części zabytkowych okien, Kościół pod wezwaniem Przemienienia 

Pańskiego w Boglewicach wpisany do rejestru zabytków pod Nr 286/A/46946/1

"WOU-SO.5124.130.2021"

 Warszawa, Prace konserwatorskie i restauratorskie, dwa obrazy sztalugowe, 

olejne na płótnie 

"WOU-SO.5124.252.2021"

Czarnia, gm. Kadzidło, Prace remontowo – konserwatorskie posadzki w 

zabytkowym kościele parafialnym w Czarni – etap I fumigacja obiektu kościoła, 

Kościół drewniany z 1921 roku w Czarnia gm. Kadzidło

"WOU-SO.5124.50.2021"

Płock - Trzepowo, Remont dachu kościoła/ etap II, Drewniany kościół parafialny 

pw. św. Aleksego

"WOU-SO.5124.172.2021"
Siedlce, Konserwacja obrazu Zwiastowanie NMP, Kuria Diecezjalna w Siedlcach
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"WOU-SO.5124.234.2021"

Toporów, ekspertyzy techniczne i sporządzenie projektu budowlanego z 

pozwoleniem na budowę, dwór murowany z ok. poł. XIX w.

"WOU-SO.5124.229.2021"

Wyszogród, badania odkrywkowo-stratygraficzne - ustalenie stratygrafii 

wszystkich nawarstwień ściennych, Kościół parafialny pw. Świętej Trójcy

"WOU-SO.5124.188.2021"
Falenty, architektoniczna i konserwatorska dokumentacja przedprojektowa – 

etap I (piwnice), Pałac

"WOU-SO.5124.238.2021"

Niegów, Prace restauratorskie i konserwatorskie mlewnika walcowego, produkcji 

C. Skoryna, wchodzącego w skład układu technologicznego przemiału zboża na 

mąkę, młyn "Nowość"

"WOU-SO.5124.128.2021"

 Szydłówek, Remont dachu dworu wraz z przywróceniem historycznego pokrycia., 

Dwór Szydłówek 

"WOU-SO.5124.245.2021"

Ostrołęka, Prace konserwatorskie - OBRAZY OLEJNE NA PŁÓTNIE CYKL DROGI 

KRZYŻOWEJ Z SANKTUARIUM p.w. ŚW. ANTONIEGO PADEWSKIEGO W 

OSTROŁĘCE I ETAP – STACJE NR 3 - 7;, 23 obrazy olejne - stacje drogi krzyżowej , 

wyposażenie krużganków kalwarii kościoła pobernardyńskiego p.w. Św. 

Antoniego w Ostrołęce

"WOU-SO.5124.48.2021"

Pułtusk, pełna konserwacja ołtarza, ołtarz boczny pw. św. Mateusza Apostoła i 

Ewangelisty z prezbiterium bazyliki kolegiackiej

"WOU-SO.5124.58.2021"

Smogorzów, Konserwacja polichromii sklepienia, Kaplica Najświętszego 

Sakramentu w kościele pw. Najświętszej Marii Panny w Smogorzowie

"WOU-SO.5124.74.2021"

Kobylniki, Remont konserwatorski elewacji ceglanych , Kościół Parafialny

"WOU-SO.5124.157.2021"

Pułtusk, na prowadzenie robót budowlanych w zakresie remontu elewacji 

budynku wraz z montażem systemu osuszania ścian, przy zabytku nieruchomym 

wpisanym do rejestru zabytkow jaki stanowi budynek Publicznej Szkoły 

Podstawowej nr 1 im. Klaudyny Potockiej, dawna Kanonia w Pułtusku

"WOU-SO.5124.307.2021"

Sokule, Rewaloryzacja parku: Etap II; I część zadania :Usuwanie drzew i krzewów 

,pielęgnacja drzew ,wykonanie wiązań i podpór , Założenie dworsko parkowe

"WOU-SO.5124.17.2021"
Warszawa, Etap IV – kontynuacja 

kompleksowej konserwacja elewacji cerkwi, Cerkiew pw. św. Jana Klimaka

"WOU-SO.5124.30.2021"

Sienno, Remont elewacji kościoła p.w. Św. Zygmunta w Siennie, Kościół p.w.Św. 

Zygmunta w Siennie
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"WOU-SO.5124.288.2021"

Rzuców, Remont budynku głównego dworu - renowacja elewacji frontowej i 

zachodniej, remont i wzmocnienie konstrukcji balkonów, modrzewiowy Dwór

"WOU-SO.5124.80.2021"

Niemojski, prace ratunkowe, kościół parafialny pw. św. Apostołów Piotra i Pawła

"WOU-SO.5124.198.2021"

Nowa Sucha, ekspertyzy techniczne i sporządzenie projektu budowlanego z 

pozwoleniem na budowę, Karczma Plebańska ze Skrzeszewa

"WOU-SO.5124.197.2021"

WARSZAWA, PRACE KONSERWATORSKIE - KONSERWACJA I RESTURACJA 

ELEWACJI FRONTOWEJ, GALERIOWIEC LACHERTA I SZANAJCY

"WOU-SO.5124.259.2021"

Łętowo, prace konserwatorskie i restauratorskie, pomnik grobowy Marianny 

Wierzbickiej z 1879 r.

"WOU-SO.5124.181.2021"

Warszawa, WYKONANIE DOKUMENTACJI KONSERWATORSKIEJ W FORMIE 

INWENTARYZACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ I EKSPERTYZY 

PRZECIWWILGOCIOWEJ, BUDYNEK SZKÓŁ IM. C. PLATER-ZYBERKÓWNY, NR 

WPISU 1476-A

"WOU-SO.5124.327.2021"

Słupia , prace ratunkowe, konserwatorskie i restauratorskie przy chrzcielnicy 

(XVIII w.), chrzcielnica, stanowiąca wyposażenie kościoła pw. św. Jakuba w Słupi

"WOU-SO.5124.247.2021"

Warszawa , wykonanie prac konserwatorskich i renowacyjnych ścian i sklepień w 

pomieszczeniach na poziomie „0” (pom. nr 3a, 3b, 4b, 5b, 6a, 6b , 6c ,9b) - etap 

IV, Fort Legionów

"WOU-SO.5124.215.2021"

Jedlanka, Rewitalizacja zabytkowego parku w Jedlance, odtworzenie 

osiemnastowiecznego parku, przywrócenie walorów zabytkowych przez 

odtworzenie klimatu epoki, w której park został zaprojektowany wraz z adaptacją 

nowych funkcji użytkowych. Etap I, Zabytkowy park w Jedlance

"WOU-SO.5124.233.2021"
ŻYRARDÓW, SPORZĄDZENIE EKSPERTYZ TECHNICZNYCH - etap I, BUDYNEK 

STAROSTWA POWIATOWEGO - A823

"WOU-SO.5124.26.2021"
Warszawa, Cmentarz Stare Powązki,

Prace konserwatorskie i restauratorskie, Nagrobek nr rej. A 445/1

"WOU-SO.5124.36.2021"
Brzóza, gmina Głowaczów, wykonanie prac konserwatorskich, pomnik "misyjny" z 

1839r.

"WOU-SO.5124.68.2021"

Kozienice, Konserwacja rzeźby polichromowanej Matka Boża z Dzieciątkiem, 

kościół pw. Świętego Krzyża w Kozienicach

"WOU-SO.5124.113.2021"

Zielona, prace konserwatorskie, Obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, 

pochodzącego z Ołtarza głównego kościoła parafialnego p.w. św. Mateusza w 

Zielonej
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"WOU-SO.5124.136.2021"

 Warszawa, Remont elewacji - ściana południowa Etap I, Zespół domów fundacji 

Hipolita i Ludwiki Wawelbergów, powstały w latach 1898-1900, według projektu 

E. Goldberga, położony w Warszawie, dzielnica Wola A-765 

"WOU-SO.5124.231.2021"

Wrociszew, Konserwacja i rekonstrukcja polichromii ściennej wnętrza 

południowej nawy bocznej i kaplicy bocznej kościoła pw św. Małgorzaty / etap II, 

zabytek

"WOU-SO.5124.266.2021"

Warszawa, REMONTU ELEWACJI ORAZ REMONTU DACHU BUDYNKU 

MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY ULICY TARGOWEJ 15 W WARSZAWIE/ 

etap I - remont elewacji w zakresie sekcji 3 i sekcji 10, kamienica Juliusza 

Nagórskiego wraz z terenem posesji położona przy ulicy Targowej 15 w 

Warszawie

"WOU-SO.5124.5.2021"

Szczawin, Remont więźby dachowej,

 kominów i wymiana pokrycia dachowego - etap II część A,B,C,D,E pomniejszona 

o etap I w części C , Pałac w Szczawinie

"WOU-SO.5124.286.2021"

Łyse, kontynuacja konserwacji elewacji, kościół p.w. św. Anny (XIXw.)

"WOU-SO.5124.326.2021"

Karczew, Sporządzenie eksperty technicznych i konserwatorskich wraz z 

dokumentacją projektową, Kościół pw. św. Wita Męczennika

"WOU-SO.5124.51.2021"

Warszawa, Kompleksowe prace konserwatorskie i restauratorskie przy dziewięciu 

lożach. ETAP III: trzy loże południowe, Teatr Stanisławowski w budynku Starej 

Oranżerii Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

"WOU-SO.5124.134.2021"

 Warszawa, Remont elewacji przy ul. Wawelberga 3 w Warszawie - ściana 

południowa Etap I, Zespół domów fundacji Hipolita i Ludwiki Wawelbergów, 

powstały w latach 1898-1900, według projektu E. Goldberga, położony w 

Warszawie, dzielnica Wola A-765 

"WOU-SO.5124.170.2021"

Szymanów, Rewaloryzacja parku. Wykonanie ekspertyz, analiz oraz dokumentacji 

konserwatorskiej i projektowej, Zespół pałacowo parkowy z XIX w.

"WOU-SO.5124.237.2021"

KADZIDŁO, WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA NAWACH BOCZNYCH I 

ZAKRYSTIACH , BUDYNKU KOŚCIOŁA PW. ŚW. DUCHA W KADZIDLE

"WOU-SO.5124.241.2021"
Szostek, Remont zabytkowego Dworu - tynki zewnętrzne i fundamenty, Dwór z 

początku XXw.

"WOU-SO.5124.271.2021"
Gąbin, prace konserwatorskie i budowlane - remont dachu ratusza, 

Klasycystyczny ratusz w Gąbinie pow. Gostynin

"WOU-SO.5124.283.2021"

Krasne, Opracowanie dokumentacji projektowej remontu wieży widokowej 

wzniesionej w latach 1870-1895 r , wpisana do rej. zabytków pod nr. A-66.
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"WOU-SO.5124.115.2021"

Węgra, prace konserwatorsko-restauratorskie, obraz UKRZYŻOWANIE, 3 ćw. XVIII 

w.

"WOU-SO.5124.135.2021"

 Rusków, Renowacja tynków zewnętrznych i cokołu, XVII-o wieczny kościół 

filialny pw. Wniebowzięcia NMP 

"WOU-SO.5124.319.2021"

Młodzieszyn, Działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, 

oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu, Zabytkowy Park 

Podworski w Młodzieszynie

"WOU-SO.5124.44.2021"

Kraszewo, naprawa, wymiana i konserwacja elementów ścian drewnianych etap 

I, elewacja zachodnia., Kościół parafialny p.w.św. Trójcy

"WOU-SO.5124.139.2021"

 Rusków, Naprawa rynien, rur spustowych oraz obróbek blacharskich, XVII-o 

wieczny kościół filialny pw. Wniebowzięcia NMP 

"WOU-SO.5124.70.2021"

Kozienice, konserwacja obrazu "Święta Rodzina", kościół pw. Świętego Krzyża w 

Kozienicach

"WOU-SO.5124.216.2021"
Guzów, Remont dachu kaplicy, Kaplica pałacowa im. Św. Feliksa de Valois

"WOU-SO.5124.262.2021"
Sarbiewo, Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego w kościele 

p.w. Św. Stanisława - Etap IV, Ołtarz Główny

"WOU-SO.5124.318.2021"

Słupia , Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu Ukrzyżowanego 

Chrystusa, ołtarz stanowiący wyposażenie Kościoła pw. św. Jakuba w Słupi

"WOU-SO.5124.328.2021"

Warszawa, Remont latarni nad kopułą, Kaplica Św. Jana Chrzciciela w 

Archikatedrze Warszawskiej św. Jana Chrzciciela

"WOU-SO.5124.296.2021"

Ostrów Mazowiecka, prace konserwatorskie , macewy i fragmenty macew 

pochodzące z cmentarza żydowskiego, połozonego pomiędzy ulicami Targową, 

Władysława Broniewskiego i Karola Fryczego w Ostrowi Mazowieckiej

"WOU-SO.5124.200.2021"

Nowa Sucha, ekspertyzy techniczne i sporządzenie projektu budowlanego z 

pozwoleniem na budowę, plebania przeniesiona z m. Grębków

"WOU-SO.5124.45.2021"

Warszawa, Konserwacja 4 obrazów - portretów, 4 portrety Ksień benedyktynek 

ormiańskich ze Lwowa.

"WOU-SO.5124.298.2021"
Warszawa , prace konserwatorskie , pomnik nagrobny ks. Jerzego Klingera 

autorstwa Jerzego Nowosielskiego

"WOU-SO.5124.201.2021"

Wyszogród, „Remont ścian budynku kościoła parafialnego pw. Św. Trójcy w 

Wyszogrodzie: ściany wewnętrzne - etap 2”, Kościół Parafialny pw. Św. Trójcy w 

Wyszogrodzie
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"WOU-SO.5124.281.2021"

Góra Kalwaria, przeprowadzenie badań architektonicznych, konserwatorskich i 

wykonanie programów prac konserwatorskich oraz projektu budowlanego, 

kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP i pobernardyńskie założenie klasztorne.

"WOU-SO.5124.63.2021"

Warszawa, Remont elewacji południowej ścian Bazylki od strony prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym 

do rejestru zabytków planowane do przeprowadzenia w roku 2021, Bazylika 

Najświętszego Serca Jezusowego 1907r, Prace konserwatorskobudowlane 

polegające na remoncie Bazyliki,, NSJ '' Zabytek nieruchomy nr.682

"WOU-SO.5124.133.2021"

 Radom, Wykonanie prac remontowych i elektrycznych piwnicy. Etap III, Ośrodek 

Kultury i Sztuki "Resursa Obywatelska" 

"WOU-SO.5124.226.2021"

Węgrów, Remont konserwatorski/Etap II - Wieża, Dawny klasztor oo. Bartoszków 

tzw. Komunistów w Węgrowie pochodzący z I połowy XVIII wieku, przebudowany 

w XIX wieku

"WOU-SO.5124.96.2021"

Wrzos, Remont elewacji kościoła pw. św. Wawrzyńca - etap I , Kościół pw. św. 

Wawrzyńca

"WOU-SO.5124.192.2021"

Warszawa, RATUNKOWE PRACE KONSERWATORSKIE POLICHROMII ŚCIENNEJ, 

POLICHROMIE W KOŚCIELE P.W. OPATRZNOŚCI BOŻEJ W WARSZAWIE WESOŁEJ

"WOU-SO.5124.278.2021"

Mińsk Mazowiecki, Prace konserwatorskie , Prospekt organowy klasycystyczny, 

XIX w.

"WOU-SO.5124.323.2021"

Ratowo, prace ratunkowe, konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu Matki 

Boskiej Śnieżnej (Szkaplerznej) - III etap , Ołtarz Boczny Matki Boskiej Śnieżnej 

stanowiący wyposażenie Kocioła pw. św. Antoniego z Padwy w Ratowie

"WOU-SO.5124.41.2021"

Płock, Remont elewacji, izolacja fundamentów, wymiana obróbek blacharskich 

oraz renowacja drzwi zewnętrznych od stron szczytowych budynku Biblioteki 

WSD w Płocku- etap II, 609

"WOU-SO.5124.224.2021"

Węgrów, Prace konserwatorskie, Obraz św. Piotra z Alkantary z XVIII w.

"WOU-SO.5124.312.2021"

Emilianówka, Projekt odtworzeniowy wnętrz zabytkowego, z wykorzystaniem 

oryginalnych elementów drewnianaego domu z 1890 r. oraz nadzór nad jego 

realizacją, Dom drewniany usytuowany we wsi Emilianówka 4A gm. Domanice 

pow. siedlecki
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"WOU-SO.5124.191.2021"
Warszawa, Badania architektoniczne i konserwatorskie, Kościół pw. Opatrzności 

Bożej w Warszawie Wesołej, pasadzka

"WOU-SO.5124.129.2021"

 PACYNA, EKSPERTYZA BUDOWLANA I PROJEKT REMONTU/ ETAP 1/REMONT 

ŚCIAN I PODŁÓG BUDYNKU, KOŚCIÓŁ PW. ŚW. WAWRZYŃCA 

"WOU-SO.5124.15.2021"

Warszawa, Konserwacja-restauracja

sgraffita Stara Warszawa i Nowa Warszawa autorstwa Zofii Czarnockiej-

Kowalskiej i Jana Seweryna Sokołowskiego na elewacji budynku przy ul. 

Bednarskiej 11 w Warszawie., B-514 decyzja MWKZ nr. 579/2019 z dnia 

12.11.2019r.

"WOU-SO.5124.297.2021"
Warszawa, prace budowlane , Cmentarz Żydowski przy ul. Okopowej 49/51 w 

Warszawie

"WOU-SO.5124.1.2021"

Radom, Konserwacja polichromii w kaplicy MB Anielskiej w kościele oo. 

Bernardynów, etap II, Polichromie z wizerunkami Matki Bożej

"WOU-SO.5124.79.2021"

KRASNE, OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ODTWORZENIOWEJ 

RENOWACJI SPICHLERZA W KRASNEM WZNIESIONEGO W 1 poł. XIX wieku., 

Zabytkowy Spichlerz z 1 poł. XIX wieku

"WOU-SO.5124.202.2021"

Warszawa, konserwacji i renowacji elewacji zewnętrznej część tylna za murami 

Carnota (dokończenie prac odcinek od 4 do muru Carnota ) oraz konserwacja i 

renowacja wątku ceglanego ścian i sklepień w pomieszczeniu budynku fortu sala 

nr 2 z poziomu 0, Fort Traugutta

"WOU-SO.5124.227.2021"

Warszawa, Remont głównej klatki schodowej w kamienicy przy ul. Lwowskiej 3 w 

Warszawie, Rejestr zabytków A-772

"WOU-SO.5124.302.2021"

Warszawa, Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla zabytkowego 

budynku drewnianego przy ul. Trawiastej 16 w Aninie, dzielnica Wawer numer 

działki 33 obręb 3-11-19, Willa Kazimierzówka

"WOU-SO.5124.147.2021"

Naruszewo, Prace konserwatorskie ambony i chrzcielnicy oraz instalacja systemu 

alarmu pożaru w kościele pw. Przenajświętszej Trójcy w Naruszewie, Kościół 

parafialny pw. Przenajświętszej Trójcy w Naruszewie.

"WOU-SO.5124.249.2021"

Cisie Zagrudzie, Prace projektowe techniczne przygotowawcze i prace 

projektowe konserwatorskie, Zespół pałacowo - parkowy wpisany do rejestru 

zabytków pod Nr A-265 i 280.

"WOU-SO.5124.165.2021"

Teresin, Renowacja głównych drzwi wejściowych, Pałac

"WOU-SO.5124.78.2021"
Stary Lubotyń, Remontowo-konserwatorskie, Drewniana kaplica cmentarna z II 

ćw. XIX w.

"WOU-SO.5124.291.2021"
Sokołów, Prace konserwatorskie i restauratorskie , Ambona z kościoła św. 

Stanisława BM
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"WOU-SO.5124.83.2021"

Orszymowo, Wykonanie prac konserwatorskich polichromii sufitowych w 

kościele parafialnym p.w. Św. Floriana w Orszymowie - kontynuacja prac, 

Konserwacja estetyczna polichromii sufitowych - fryzów ornamntalnych oraz 

konserwacja techniczna i estetyczna symbolicznych przedstawień biblijnyvh w 

medalionach

"WOU-SO.5124.315.2021"

Warszawa, VII etap działań ratunkowych: renowacja oryginalnej elewacji 

przyziemia z tynku szlachetnego w modernistycznym budynku znanym jako 

„Szklany Dom”, przy ulicy Mickiewicza 34/36 w Warszawie – remont przyziemia II 

część., A-1397

"WOU-SO.5124.117.2021"

Kowala, Konserwacja nagrobka Amelii Gosławskiej z cmentarza parafialnego w 

Kowali, Nagrobek Amelii Gosławskiej

"WOU-SO.5124.27.2021"
Solec nad Wisłą,

 Remont elewacji wschodniej, Budynek Ratusza Miejskiego w Solcu nad Wisłą

"WOU-SO.5124.37.2021"

Grabowiec, Prace konserwatorsko - restauratorskie tabernakulum ołtarza 

głównego z kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja w Grabowcu, Ołtarz gł., 

neobarok, przed 1910, drewno rzeźbione polichr.

"WOU-SO.5124.111.2021"

Górzno , II etap prac konserwatorskich ołtarza głównego( dolna część), kościół 

pw. św. Jana Chrzciciela

"WOU-SO.5124.52.2021"

Mogielnica, Prace konserwatorsko-restauratorskie, Chorągwie kościelne z Parafii 

Rzymskokatolickiej pw. św. Floriana Męczennika w Mogielnicy

"WOU-SO.5124.90.2021"
Góra Kalwaria, Remont dachu, Ratusz

"WOU-SO.5124.87.2021"

Cerekiew, Remont konstrukcji więźby dachowej wraz z dociepleniem sklepień w 

kościele pw. św. Stanisława - etap II, Kościół pw. św. Stanisława bp i m.

"WOU-SO.5124.174.2021"

Wola Kiełpińska, prace instalacyjne i restauratorskie, kościół parafialny 

zbudowany w końcu XiX w. eklektyczny, murowany, tynkowany, jednonawowy w 

Woli Kiełpińskiej

"WOU-SO.5124.173.2021"
Radachówka, Remont , kościół drewniany

"WOU-SO.5124.232.2021"

Sieluń 32 06-231 Młynarze, Wykonanie elewacji kościoła w Sieluniu - fronton, 

Budynek kościoła p.w. Św. Stanisława BM w Sieluniu

"WOU-SO.5124.308.2021"

Gradzanowo Kościelne, Prace konserwtorskie drzwi głównych i bocznych, kościół 

pw. św. Katarzyny

"WOU-SO.5124.314.2021"
Huszlew, remont elewacji i wnętrza, budynek mieszkalny rządcówki

"WOU-SO.5124.213.2021"

Brańszczyk, konserwacja kamiennego epitafium , epitafium rodziny 

Ostrzykowskich
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"WOU-SO.5124.7.2021"

Pułtusk, Prace konserwatorskie

i restauratorskie, Nagrobek ks. Bonawentury Grabowskiego na cmentarzu św. 

Krzyża w Pułtusku

"WOU-SO.5124.274.2021"

Lipków, , prace konserwatorsko-restauracyjne, dzwon odlany z brązu pochodzący 

z 1900 roku

"WOU-SO.5124.270.2021"

Radom, Przygotowanie programu prac konserwatorskich wyposażenie 

drewnianego, Kościół ewangelicko - augsburski w Radomiu

"WOU-SO.5124.3.2021"

Ciepielów, Konserwacja barokowej chrzcielnicy, Chrzcielnica z 1726 r.

"WOU-SO.5124.256.2021"

RADOM, Zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i 

odgromowej, DOM MIESZKALNY DAWNA REZYDENCJA RADOM UL.KELLES-

KRAUZA 32ZBUDOWANA W 1905 W STYLU PÓŹNEGO NEOKLASYCYZMU

"WOU-SO.5124.102.2021"

Zakroczym, prace projektowe (pozwolenie na budowę), zespół sakralny: klasztor 

z XVIII w Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Zakroczymiu

"WOU-SO.5124.85.2021"

Warszawa, Projekt renowacji elewacji, Budynek PASTy ul Zielna 39 e Warszawie

"WOU-SO.5124.317.2021"

Warszawa, PROJEKT ODNOWIENIA OKIEN SKRZYNKOWYCH, W MIESZKANIU nr 

13 , kamienica położona przy ul.Filtrowej 68 w Warszawie

"WOU-SO.5124.166.2021"

Teresin, Doposażenie systemu sygnalizacji pożarowej w głosowe sygnalizatory 

akustyczne , Pałac

"WOU-SO.5124.211.2021"

Jasieniec Kolonia, Wykonanie dokumentacji technicznej i konserwatorskiej, 

kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Jasieńcu Soleckim - Etap I

"WOU-SO.5124.13.2021"
Sulerzyż, Prace projektowe

 związane z remontem, Rządcówka

"WOU-SO.5124.160.2021"
Siedlce, Konserwacja obrazu Pokłon Trzech Króli, Kuria Diecezjalna w Siedlcach

"WOU-SO.5124.169.2021"

Łosice, Roboty budowlane, Willa dawnych właścicieli browaru przy ul. Szpitalnej 

2 w Łosicach
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