
Lp. Tytuł oferty

1.
Konserwacja i restauracja, XIX-wieczne obrazy sztalugowe z przedstawieniami Św. 
Bonifacego oraz Walentego z kościoła p w. Wniebowzięcia NMP, Brańszczyk

2. Konserwacja zabytkowej architektury , Ruiny zamku Biskupów Płockich, Brok

3.
Wykonanie fumigacji kościoła i dzwonnicy, kościół pw. Nawiedzenia NMP (XVII w.) 
wraz z dzwonnicą, Bukówno

4.
Prace konserwatorsko-restauratorskie elewacji - V ETAP, kościół pw. św. Jana 
Chrzciciela, Cegłów

5.
Remont części ściany oporowej, Zabytkowe ogrodzenie kościoła pw. św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika, Chlewiska

6.
Konserwacja i restauracja, wyposażenie kościoła parafialnego w pw. św. Leonarda: 
krucyfiks, gotycki (XVI w.) drewno polichromowane, Chociszewo

7.
Konserwacja i restauracja, wyposażenie kościoła parafialnego w pw. św. Leonarda: 
obraz ,,św. Dorota" barokowy, I poł. XVIII w., olej, płótno, Chociszewo

8.
Opracowanie dokumentacji projektowej pt. "Remont i adaptacja zabytkowych 
budynków stajni, obory i mleczarni", zespół podworski, Chojnowo

9.
Przygotowanie dokumentacji na zabezpieczenie muru obwodowego Zamku Książąt 
Mazowieckich , Ruiny Zamku Książąt Mazowieckich, Czersk, Gmina Góra Kalwaria

10.
Wykonanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej oraz techniczno-
wykonawczej, kościół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego , Czersk

11.
Wykonanie projektu budowlanego, sporządzenie ekspertyz technicznych, dla 
remontu i konserwacji, domu drewnianego wzniesionego w I poł. XIX w., przy ul. 
Grunwaldzkiej 3, Czerwińsk nad Wisłą"

12.

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy cyklu sześciu wielkich obrazów 
olejnych zawieszonych w prezbiterium bazyliki Zwiastowania NMP, ukazujących 
sceny z życia Matki Bożej - etap II, Obraz Zaślubiny Maryi z Józefem i Ofiarowanie 
Matki Bożej w świątyni, Czerwińsk nad Wisłą

13.
Prace budowlane oraz prace konserwatorsko-restauratorskie polegające na 
remoncie elewacji bazyliki Zwiastowania NMP, etap III - elewacja wschodnia 
bazyliki, Dawne opactwo kanonków regularnych, Czerwińsk nad Wisłą

14.
Remont elewacji ściany zachodniej - ETAP I, Kościół drewniany z II poł XIX w., 
Dąbrówka

15.
Remont elewacji ściany zachodniej - ETAP II, Kościół drewniany z II poł. XIX w., 
Dąbrówka

16.
Projekt budowlany, oranżeria wchodząca w skład zespołu pałacowo-parkowego, 
Falenty

Wyniki naboru na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków ze środków budżetu państwa będących w dyspozycji 
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17.
Remont kaplicy i wykonanie badań konserwatorskich wnętrza, Kaplica pw. Św. 
Wawrzyńca na cmentarzu grzebalnym, Gąsewo Poduchowne

18.
Wykonanie projektu budowlanego renowacji elewacji, Kościół parafialny p.w. św. 
Piotra i Pawła w Giżycach, Giżyce,

19.
Remont części tynków zewnętrznych i wewnętrznych, Kaplica i baszta zamkowa, 
Gostynin

20.
Roboty budowlane i prace konserwatorskie związane z remontem elewacji budynku 
kościoła, etap III-elewacja zachodnia, część elewacji południowej i północnej , 
kościół pw. św. Jana Chrzciciela, Górzno

21.
Prace konserwatorskie ołtarza - etap II, Ołtarz główny w kościele parafialnym pw. 
św. Mikołaja, Grabowiec

22. Renowacja elewacji zachodniej kaplicy, Kaplica pw. Św Feliksa de Valois, Guzów

23.
Kontynuacja prac związanych z odtworzeniem okładziny z piaskowca na tarasach 
północnych i schodach wejściowych, Pałac (XVIII/XIX w.), Guzów

24.
Konserwacja polichromii sklepienia prezbiterium - ETAP II, Kościół pw. 
Wniebowzięcia NMP, Iłża

25. Prace konserwatorskie i roboty budowlane na dachu , Pałac Radziwiłłów, Jadwisin

26.
Kontynuacyjne ratunkowe prace remontowo - konserwatorskie - Etap II, Kaplica 
cmentarna - mauzoleum Ks. Mieczysława Mieszki , Kadzidło

27.
Wykonanie projektu budowlanego oraz przeprowadzenie badań konserwatorskich i 
opracowanie programu prac konserwatorskich remontu elewacji, kościół p. w. św. 
Wita Męczennika, Karczew

28.
Remont elewacji oraz odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej (etap II), Dwór z 
XVIII w., Kaski

29.
Przygotowanie projektu odtworzenia zabytkowego ogrodu dworskiego, Zespół 
dworski. Dwór z XVIII w. wraz z wyposażeniem wnętrz i najbliższym otoczeniem w 
promieniu 100 m oraz ogród dworski, Kaski

30.
Prace konserwatorskie , Ołtarzy bocznych św.Anny nauczającej Maryię i Matki 
Boskiej Różańcowej XVIIw., manieryzm, drewno polichromowane i ocone, z 
wyposażenia kościoła p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika w, Knychówku

31.
PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE, RENESANSOWY NAGROBEK 
MIKOŁAJA KOBYLNICKIEGO Z KOŚCIOŁA P.W. ŚW. ANNY, KOBYLNIKI

32. Remont konserwatorski elewacji ceglanych- etap IV, Kościół pw. św. Anny, Kobylniki

33.
Wykonanie pokrycia dachowego budynku wraz z odwodnieniem - etap IV, Budynek 
mieszkalny, Dom Wilhelma Lewego, Kobyłka

34.
Opracowanie projektu budowlanego i programu prac konserwatorskich remontu i 
konserwacji budynku dworu, zespół podworski składający się z drewnianego dworu 
oraz reliktów parku o pow. ca 5,8 ha, Koźniewo Wielkie

35.
Prasce konserwatorskie i restauratorskie detalu klatki schodowej prowadzącej do 
skarbca, kościoł pw.Podwyższenia Krzyża Świętego , Krasne

36.
Prace konserwatorskie i restauratorskie wystroju i wyposażenia skarbca, kościoł 
parafialny Podwyższenia Krzyża Świętego, Krasne



37.
Prace konserwatorskie i restauratorskie przy wyprawie malarskiej ścian i sklepienia 
oraz drewnianej podłodze skarbca, w kościele parafialnym pw.Podwyższenia Krzyża 
Świętego, Krasne

38.
"Remont budynku dawnej ochronki - etap I (remont sterczyn, pokrycie dachu 
dachówką)", Budynek mieszkalny dawna ochronka, ul. Mickiewicza 36, Krasne

39.
Prace konserwatorskie, płyta nagrobna Hieronima Dunin przy Kościele pw. Św. 
Stanisława B.M., Lekowo

40.
Prace ratunkowe przy zabytkowym wiatraku – koźlaku - etap II - remont elementów 
scalonych, Wiatrak typu koźlak, wpis nr 1056/858, Linin

41.
Wykonanie interwencyjnych prac konserwatorskich przy XVIII w. ściennych 
dekoracjach malarskich i wyprawach tynkarskich w sali jadalnej, pałac, Luberadz

42.
Remont dachu kościoła - etap II, kościół parafialny pw. św. Katarzyny, Łęg 
Probostwo

43.
Wykonanie projektu budowlanego remontu kościoła, kościół pw. Bożego Ciała, 
Maków Mazowiecki

44.
Prace konserwatorskie przy torowisku zabytkowej kolei dojazdowej dotyczące 
bieżącego utrzymania torowiska, Starachowicka Kolej Dojazdowa, Marcule - Iłża

45.
Prace remontowo konserwatorskie oraz roboty budowlane przy zabytkowym 
budynku pałacu, Pałac murowany, Mężenin gm. Platerów

46.
Kompleksowa konserwacja polichromii na suficie nawy głównej, Polichromie 
ścienne (3 ćw. XVIII w.) z kościoła parafialnego pw. Wszystkich Świętych, 
Michałowice

47.
Prace konserwatorskie cokołu i absydy południowej elewacji wschodniej, kościół 
pw. Nawiedzenia NMP i Św. Józefa, Miedniewice

48.
Konserwacja ołtarza bocznego pw. św. Bonawentury - ETAP 2, szafa ołtarzowa i 
detale architektoniczne ołtarza św. Bonawentury w kościele pw. Nawiedzenia NMP 
i św. Józefa, Miedniewice

49.
Rewitalizacja Willi Waleria, stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji 
kulturalnej, Willa Waleria, Milanówek

50.
Wymiana stolarki okiennej - ( I piętro) - II etap- elewacja południowa , "Dom Urzędu 
Powiatowego" , Mińsk Mazowiecki

51.
Etap I - remont fundamentów i cokołu, Kościół z XV w. pw. Wszystkich Świętych , 
Miszewo Murowane

52.
Prace konserwatorskie Rzeźby Chrystusa Ukrzyżowanego, kościół pw. św. Jana 
Chrzciciela i św. Stanisława Kostki, Mniszek

53.
Konserwacja obrazu Matki Boskiej z Dzieciątkiem (XV w.), kościół pw. św. Jana 
Chrzciciela i św. Stanisława Kostki, Mniszek

54.
Prace konserwatorskie, Baldachim procesyjny (kon. XIX w) z kościoła św. Floriana 
Męczennika , Mogielnica

55.
Drugi etap prac renowacyjnych, Retabulum ołtarza głównego w kościele p.w. 
Świetej Trójcy, Mogielnica

56.
Prace konserwatorskie, obraz Matka Boska z Dzieciątkiem w wyposażenia kościoła 
pw. św. Jadwigi, Mokobody



57.
Prace zabezpieczające substancję zabytkową w budynku pałacu i bramnym, 
badania architektoniczne i przygotowanie programu prac konserwatorskich dla 
wnętrz budynków, Założenie pałacowo-parkowe w Mordach, Mordy

58.
Prace osuszające piwnice budynku pałacu, magneto-kinetyczna instalacja 
osuszająca oraz podstawowe prace wspomagające wentylację podziemi wg 
dokumentacji, Budynek pałacu w założeniu pałacowo-parkowym , Mordy

59. Przebudowa dachu dworu, Dwór, Nadułki
60. Projekt budowlany remontu dworu, Dwór, Nadułki

61.
Konserwacja i restauracja daszka żeliwnego nad wejściem głównym oraz balustrady 
balkonu na piętrze, Dwór, Nadułki

62.
Badania, konserwacja i restauracja polichromii ściennych i stropowych w kaplicy 
bocznej, w kościele parafialnym św. Jakuba, w Nowej Górze

63.
Wykonanie Projektu Budowlanego - Etap 1 w zakresie: inwentaryzacja terenu, 
projekt zagospodarowania terenu oraz wykonanie ekspertyzy technicznej i 
konserwatorskiej budynku, Spichlerz, Oblin

64.
Wykonanie Projektu Budowlanego - Etap 2 w zakresie: inwentaryzacja budynku, 
projekt architektoniczny z elewacją i konstrukcją, Spichlerz, Oblin

65.
Konserwacja rzeźby, Późnogotycka rzeźba św. Jana Ewangelisty z kościoła pw. 
Zwiastowania NMP, Odechów

66.
Konserwacja rzeźby, Późnogotycka rzeźba św. Marii Magdaleny z kościoła pw. 
Zwiastowania NMP, Odechów

67.
Konserwacja rzeźby, Barokowa rzeźba św. Stanisława z kościoła pw. Zwiastowania 
NMP, Odechów

68.
Projekt remontu i odbudowy wschodniego skrzydła klasztoru , Zespół Opactwa 
Benedyktynów, Opactwo

69.
Projekt remontu zachowawczego kościoła, Zespół Opactwa Benedyktynów, 
Opactwo

70. Konserwacja , Chrzcielnica z kościoła pw. Wniebowzięcia NMP , Opactwo

71.
Prace konserwatorskie przy elewacji kościoła - dokończenie elewacji północnej, 
południowej i wschodniej, Cerkiew prawosławna ob. Kościół parafialny p.w. Św. 
Wojciecha z 1890 r., Ostrołęka

72.
Kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich , sześciu obrazów olejnych, 
wyposażenie kościoła pobernardyńskiego p.w. Św. Antoniego, Ostrołęka

73. Prace ratunkowe - etap III, Wiatrak - koźlak, Ostromęczyn 69, 08-210 Platerów

74.
Program prac konserwatorskich i dokumentacja projektowa, "czworaki" budynek w 
dawnym kompleksie sanatoryjnym, Otwock

75.
Sporządzenia projektu budowlano-konserwatorskiego, zespół sakralny: kościół pw. 
św. Dominika wraz z klasztorem i najbliższym otoczeniem oraz dzwonnicą, Płock

76.
Wykonanie projektu budowlanego remontu dachu. Etap II, kościół pw. św. 
Dominika, Płock

77. Konserwacja i restauracja oltarza głównego, kościół pw. św. Dominika, Płock

78. Fumigacja, Willa "Jókawa", Podkowa Leśna

79.
Remont dzwonnicy, dzwonnica przy kościele pw. Wiebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny, Przasnysz



80.
Roboty budowlane w zakresie fundamentów elewacji w strefie cokołowej , prace 
konserwatorsko-restauratorskie stolarki okiennej - etap IV., Dawny pałac Biskupów 
Płockich, Pułtusk

81.
Prace konserwatorskie, Nagrobek ks. Aleksandra Podczaskiego z drugiej połowy XIX 
wieku na cmentarzu wokół kościoła św. Krzyża przy ul. Kościuszki, Pułtusk

82.
Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla remontu budynku, dawna 
synagoga, Raciąż

83.
Konserwacja i restauracja szczytu (strona północna) kaplicy św. Anny, Zespół 
Klasztorny Bernardynów, Radom

84.
Kompleksowa konserwacja i restauracja, etap II, renesansowy ołtarz (ok. 1600 r.) w 
kaplicy Kochanowskich z kościoła pw. św. Jana Chrzciciela , Radom

85.
II Etap. Dokończenie prac technicznych. Pełna konserwacja estetyczna., Ołtarz 
główny, manieryzm, ok.1600, drewno polichromowane , Radzanów, kościół p.w. 
św. Marcina.

86.
Prace ratunkowe, konserwatorskie i restauratorskie- III etap , Ołtarz boczny I- szy 
Chrystusa Ukrzyżowanego, Kościół pw. św. Antoniego z Padwy, Ratowo

87.
Konserwacja i restauracja elementów plastycznego wystroju wnętrza: ołtarze 
boczne z obrazami, kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, Rokicie

88.
Konserwacja i restauracja powierzchni architektonicznej murów, kościół pw. sw. 
Apostołów Piotra i Pawła, Rokicie

89.
Konserwacja i restauracja. Etap III, Ołtarz główny Matki Boskiej (XVII w.) w kościele 
pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, Rokicie

90.
Prace konserwatorskie, XVIII wieczny ołtarz św. Restytuta wraz z obrazami św. 
Restytuta i św. Pustelnicy oraz figurami św. Joachima i św. Anny z kościoła 
parafialnego p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. , Rzeczniów

91.
Konserwacja drzwi głównych, remont posadzek nad piwnicami południowej części 
budynku głównego dworu, Modrzewiowy Dwór, Rzuców

92.

ekspertyza techniczna i konserwatorska, badania konserwatorskie i 
architektoniczne, wykonanie dokumentacji konserwatorskiej, opracowanie 
programu prac konserwatorskich i restauratorskich, wykonanie projektu 
budowlanego, sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz., Budynek 
dawnej piekarni Leona i Marianny Lubkiewiczów , Sadowne

93.
Remont poszycia dachu i więźby dachowej- etap I, , Kościół pw. Zwiastowania NMP 
z XVI w., Serock

94.
Konserwacja i restauracja, obraz " Jezus Nazareński" z kościoła katedralnego pw. 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Siedlce

95.
Wykonanie projektu budowlanego, projektu kolorystyki budynków oraz projektu 
budowlanego zagospodarowania terenu, Kościół parafialny pw. św. Szczepana, 
Skrzynno

96.
Prace ratunkowe - wymiana stropów w domu urodzenia Marii Kownackiej, Dwór 
murowany, Słup

97.
Prace ratunkowe - wymiana więźby dachowej domu urodzenia Marii Kownackiej, 
Dwór murowany, Słup



98.
Prace ratunkowe - wykonanie nowego pokrycia dachowego domu urodzenia Marii 
Kownackiej, Dwór murowany, Słup

99.
Konserwacja stropu kasetonowego w pom. 0.9 - etap I - badania konserwatorskie i 
zabezpieczenia, Dwór murowany z XVIII wieku, Solec gm. Gostynin

100.
Konserwacja obrazu, Obraz Matki Bożej Pocieszenia z ok. 1490 r. z kościoła pw. 
Narodzenia NMP, Stara Błotnica

101.
Prace konserwatorskie wnętrza drewnianej kaplicy cmentarnej., Kaplica cmentarna 
z II ćw. XIX w. , Stary Lubotyń

102.
Prace konserwatorskie i restauratorskie, obraz św. Anny w ołtarzu iluzjonistycznym 
z kościoła pw. Matki Boskiej Szkaplerznej, Strzegocin

103.
Roboty budowlane polegające na zabezpieczeniu i stabilizacji elewacji, etap II - 
elewacja frontowa, zespół pobernardyński w Strzegocinie pow. Pułtuski, w skład 
którego wchodzi KOŚCIÓŁ PW MATKI BOSKIEJ SZKAPLERZNEJ, STRZEGOCIN

104.
Prace remontowo-konserwatorskie pokrycia dachowego wieży wraz remontem 
więźby i jej zabezpieczeniem, etap II, Kościół pw. św. Idziego, Sucha

105. Remont instalacji elektrycznej, Dwór drewniany, Suche

106.
Prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich. Podbicie fundamentów 
zabytkowego dworu etap II , Dwór murowany, eklektyczny z połowy XIX w wraz z 
zabytkowym parkiem, Susk Stary

107.
Remont więźby dachowej i wymiana pokrycia dachowego części A oraz części B 
kontynuacja, Zespół pałacowoparkowy z początku XIX w., Szczawin

108.
Renowacja istniejącego stropu nad drugą kondygnacją korpusu głównego - część C, 
Zespół pałacowo-parkowy z początku XIX w., Szczawin

109.
"REMONT BUDYNKU DWORU - etap I", Dwór murowany, wzniesiony około 1870 r., 
Szczuki

110.
Kompleksowa konserwacja malarstwa na murach polichromowanych, Dom 
Hansenów, Szumin

111.
Prace konserwatorskie przy poliptyku - Etap II, kościół pw. Św. Zygmunta, 
Szydłowiec

112.
Prace konserwatorskie przy ołtarzu św. Rocha - etap I, kościół pw. Św. Zygmunta, 
Szydłowiec

113.
Remont zabytkowej więźby i dachu głównego nad prezbiterium i transeptem, etap 
2, Kościół p.w. Wniebowzięcia N.M.P. (1667r.), Szymanów

114.
I etap prac konseratorskich, Ołtarz boczny P.W. Matki Boskiej z Kościoła 
Rzymskokatolickiego P.W. Antoniego Padewskiego, Ugoszcz

115.
Remont izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych - etap I (pawilon 
wschodni ), Koszary Gwardii Konnej Koronnej (mirowskie) - obiekt Państwowej 
Straży Pożarnej przy ul. Chłodnej 3, w Warszawie

116. Remont konserwatorski świątyni, Kościół p.w. Świętego Ducha, II etap, Warszawa

117. Prace konserwatorskie dla dwóch ornatów i velum, Szaty liturgiczne, Warszawa



118.

Badania obrazów pochodzących ze zbioru Zakonu Nawiedzenia Najświętszej Maryi 
Panny sióstr wizytek , Zespół 53 obrazów, Zespół klasztoru i kościoła pod 
wezwaniem św. Józefa Oblubieńca (Wizytek), 00-325 WARSZAWA, Krakowskie 
Przedmieście 34

119.
Remont konserwatorski elementów kamiennych wystroju architektonicznego 
elewacji, Kościół św. Kazimierza, Warszawa

120.
Sporządzenie dokumentacji projektowej, kościół pw. Nawiedzenia NMP ul. 
Przyrynek 2, Warszawa

121.
Prace konserwatorskie i restauratorskie, Kaplica grobowa rodziny Braeunig, 
Cmentarz Ewangelicko-Augsburski, ul. Młynarska 54/56/58, 01-171 Warszawa

122.
Kontynuacja prac przy wyposażeniu wnętrza kościoła, krypta pod ołtarzem 
głównym kościoła p.w. św. Bonifacego przy Klasztorze oo. Bernardynów (XVII w.), 
Warszawa

123.

Odbudowa wystroju architektonicznego elewacji frontowej w zabytkowym budynku 
- I etap;, Koszykowa 30 - Kamienica Heleny i Henryka Higerów oraz Pejsacha 
Rotberga (budynek frontowy), wzniesiona w latach 1897-98 wg. projektu Stefana 
Szyllera, (działka ew. nr 18, obręb 5-05-07), Warszawa

124.
Uzupełniające badania stratygraficzne elewacji frontowej, Kościół pw. Wszystkich 
Świętych, Warszawa

125.

Przeprowadzenie badań konserwatorskich. opracowanie programu prac 
konserwatorskich i restauratorskich, wykonanie projektu budowalnego zgodnie z 
przepisami Prawa budowlanego , Pawilon prowadzący do dolnego Kościoła 
Przemienienia Pańskiego, Warszawa

126.
Remont konstrukcji dachu budynku oraz remont elewacji, kościół pw. Matki Boskiej 
Loretańskiej z wieżą ul. Ratuszowa 5, Warszawa

127.

Remont elewacji podwórza nr III bez wymiany luksferów wraz ze ścianą szczytową 
oficyny nr III - ETAP III PRAC , Budynek mieszkalny, murowany, wzniesiony w latach 
1935-37 wg. projektu architekta Juliusza Żórawskiego dla rodziny Wedlów w 
Warszawie przy ul. Puławskiej 28 wraz z terenem., Warszawa

128.
Konserwacja i restauracja II etap, obraz na płótnie "Immaculata" autorstwa Rafała 
Hadziewicza znajdujący się w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, Warszawa 
ul. Krakowskie Przedmieście 62

129.
Remont konserwatorski ołtarzy bocznych - Ołtarz MB Szkaplerznej - kontynuacja 
prac., Kościół Seminaryjny Wniebowzięcia NMP i św. Józefa Oblubieńca, Warszawa

130.
Remont elewacji (drugi etap - elewacja od strony Barbakanu), kamienica Krzywe 
Koło 30, Warszawa

131.
Remont elewacji (trzeci etap - elewacja od strony ul. Krzywe Koło), kamienica 
Krzywe Koło 30, Warszawa

132. Remont ratunkowy elewacji - etap III, Kościół pw. Wszystkich Świętych, Warszawa

133.
Remont konserwatorski głównego korytarza skrzydła klasztornego OO. 
Dominikanów w części parterowej – etap III (przęsła nr 7-13), Kościół pw. św. Jacka 
z dzwonnicą i klasztorem Dominikanów, Warszawa

134.
3 Etap - Konserwacji i Restauracji Sgraffita "Stara i Nowa Warszawa" na elewacji 
budynku przy ul. Bednarskiej 11, , Warszawa



135.
Remont elewacji etap IV - część nawy pomiędzy transeptem wschodnim, a 
prezbiterium wraz z zakrystią i północną ścianą transeptu wschodniego, Kościół św. 
Stanisława przy ul. Wolskiej 76, Warszawa

136.
Remont konserwatorski elewacji frontowej wraz z kamiennym portalem, kamienica 
Piwna 13, Warszawa

137.
Remont elewacji oraz dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy 
Targowej 15 - etap III - remont elewacji w zakresie sekcji 4, kamienica Juliusza 
Nagórskiego wraz z terenem posesji, Warszawa

138.
Konserwacja i renowacja elewacji nawy głównej strona południowa, transept, oraz 
dwóch wież wraz z naprawą obróbek blacharskich, kościół św. Karola Boromeusza, 
Warszawa

139.
Prace konserwatorsko-restauratorskie , obraz św. Antoniego z kościoła parafialnego 
pw. Ducha Świętego, Węgrzynowo

140.
Konserwacja ołtarza św. Barbary - II etap, kościół pw. św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej, Wieniawa

141.
Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej, Drewniany Kościół Parafialny p.w. Św. 
Apostołów Piotra i Pawła, Wodynie

142. remont więźby dachowej, Pałac, Wólka Nosowska
143. Remont elewacji, etap III, Kościół pw. św. Wawrzyńca, Wrzos

144.
Przygotowanie dokumentacji projektowej, remont ogrodzenia dawnego klasztoru 
dominikanów, Wysokie Koło

145.
konserwacja techniczna i estetyczna obrazów na płótnie: "Przemienienie Pańskie" 
(XIX w.) oraz "Św. Barbara" (XVIII w.) znajdujących się w prezbiterium kościoła, 
kościół pw. Świętej Trójcy, Wyszogród

146.
Remont lini kolejowej wąskotorowej, Przestrzenny Układ Komunikacyjny Mławskiej 
Kolei Dojazdowej, odcinek Czernice Borowe - Obrębiec

147.
Etap I Przygotowanie projektu budowlanego wraz z ekspertyzą przeciwpożarową, 
Willa Jana Haeberlego, ul. Bałtycka 22 Grodzisk Mazowiecki

148.
Wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich o charakterze ratunkowo-
zabezpieczającym, polichromie autorstwa Antonia Tavelliego w podziemiach Pałacu 
, w Jabłonnie

149.
Prace konserwatorskie i restauratorskie, dwóch świeczników ludowych z w. XIX, w 
postaci aniołów, Kaplica cmentarna - dzwonnica w Kadzidle

150.
Konserwacja-restauracja (całość prac), Ambona, barok, XVIII w. z kościoła p w. 
Wniebowstąpienia NMP, Niwiski

151.

Prace konserwatorskie malowideł autorstwa J. Nowosielskiego, Polichromie 
malarskie i dekoracje malarskie z 1954 r. i 1979 r. oraz ikona Matki Bożej Oranty z 
1979 r. autorstwa Jerzego Nowosielskiego stanowiące wyposażenie kaplicy p.w. 
proroka Eliasza i błogosławionego Hieronima ze Strydonu, mieszczącej się w dolnej 
kondygnacji cerkwi św. Jana Klimaka przy ul. Wolskiej 138140 w Warszawie, 
dzielnica

152.
Prace projektowe, inwentaryzacja i dokumentacja techniczna, Willa "Pod 
Kogutkiem" w Radości, ul. Junaków 33/35 w Warszawie

153. Konserwacja (I etap), XVIII - XIX wiecznych rzeźb, os. Szwoleżerów Warszawa



154.

VIII etap działań ratunkowych: Kompleksowy remont reprezentacyjnych tarasów 
Szklanego Domu, położonych na ostatniej kondygnacji budynku, tarasu północnego 
i południowego - wykonanie renowacji ścian, attyk, filarów oraz poszycia daszków 
wraz z izolacją przeciwwilgociową stropów, a także odtworzeniem posadzki z płytek 
ceglanych, w domu mieszkalnym położonym przy ul Mickiewicza 34/36, 1397-A, 
Warszawa

155.
Modernizacja i naprawa nagrobka z marmuru i piaskowca, Nagrobek nr 39 w alei 26 
na Cmentarzu-Ewangelicko-Augsburskim przy ul. Młynarskiej 54/56/58, 01-171 
Warszawa

156.
Prace konserwatorsko-restauratorskie, obraz - ofiarowanie w świątyni, kościół 
parafialny pw. św. Jana Chrzciciela w Węgrze

157.
Wysokie Koło - kościół pw. NMP Królowej Różańca Świętego z 1681 (dawny klasztor 
dominikanów), etap VI, remont dachu i elewacji frontowej


