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1

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Boskiej 

Częstochowskiej w Krośnie

ul. Główna 41

62-050 Mosina 

Kościół p.w. Matki Boskiej 

Częstochowskiej w Krośnie

Przeprowadzenie analizy historycznej kościoła wraz z kwerendą archiwalną.

Wykonanie badań archeologicznych w obrysie murów zewnętrznych kościoła. 

Wykonanie badań mykologicznych konstrukcji ścian oraz więźby dachowej.

Ekspertyza konstrukcyjna budynku ze szczególnym uwzględnieniem elementów drewnianych oraz 

sposobu przewiązania ścian i ich posadowienia.

Analiza konserwatorska zachowania oryginalnej substancji kościoła (np. kolorystyka, polichromia, 

znaki ciesielskie, stolarka okienna, drzwiowa, podłogi itp.) 

30 000,00 zł 30 000,00 zł

2

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Barbary w 

Tomicach

ul. Spadzista 4

62-060 Stęszew

Kościół parafialny p.w. Św. Barbary 

w Tomicach

Likwidacja zniszczonych tynków na ścianie szczytowej i przyporach na elewacji zachodniej.

Obrzutka zaprawy BAUMIT BAYOSAN SANIER VORSPRITZ SV 61, na ścianie szczytowej i przyporach 

na elewacji zachodniej.

Tynk zewnętrzny gładzony z zaprawy czystowapiennej BAUMIT BAYOSAN REINKALK PUTZ RK 39, na 

ścianie szczytowej i przyporach na elewacji zachodniej.

Przetarcie zaprawą przyczepną białą BAUMIT BAYOSAN MULTI CONTACT MC 55W, na ścianie 

szczytowej i przyporach na elewacji zachodniej.

Malowanie 2x z gruntowaniem farbami wapiennymi Remmers Funcosil, na ścianie szczytowej i 

przyporach na elewacji zachodniej.

Usunięcie zniszczonych przykryw przypór na ścianie od strony zachodniej i zabezpieczenie ich 

dachówką ceramiczną czerwoną, z niezbędnym rusztowaniem.

40 000,00 zł 40 000,00 zł

3

Katarzyna i Zbigniew Bekasiak

ul. Kórnicka 28

62-022 Świątniki

Budynek byłego dworca 

kolejowego w Puszczykowa

Demontaż i montaż mechanizmu zegarowego wraz z postumentem:

- gruntowna naprawa mechanizmu zegarowego,

- dorobienie, regeneracja łożysk kół,

- regeneracja kotwicy,

- naprawa i regeneracja mechanizmów wskazań trzech tarcz,

- drobienie nowych tarczy zegarowych,

- wymiana wskazówek,

- wymiana liny naciągu,

- odnowienie - regeneracja wszystkich elementów konstrukcyjnych zegara,

- regulacja i konserwacja mechanizmu przez okres trwania gwarancji z częstotliwością raz na dwa 

miesiące

9 680,00 zł 9 680,00 zł

4

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Tymoteusza 

w Białężynie

Białężyn 47

62-095 Murowana Goslina

Kaplica Niepokalanego Poczęcia 

NMP w Uchorowie

Malowanie ścian.

Witraże: renowacja i naprawa.
28 900,00 zł 0,00 zł
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5

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jana 

Chrzciciela w Owińskach

Plac Przemysława 12

62-005 Czerwonak

Kościół Parafialny p.w. Św. Jana 

Chrzciciela w Owińskach

Demontaż skrzydeł drzwiowych i wstawienie tymczasowych drzwi zabezpieczających.

Usunięcie wtórnego nawarstwienia malarskiego.

Usunięcie zdegradowanej tkanki drzewnej.

Naprawa rozwarstwień konstrukcyjnych drzwi.

Impregnacja elementów drewnianych.

Konserwacja wszystkich elementów metalowych.

Wykonanie nowej konstrukcji nadświetla oraz kraty wiatrołapu.

Opracowanie kolorystyczne stolarki drzwiowej.

23 922,00 zł 23 922,00 zł

6

Parafia Rzymskokatolicka

p.w. Św. Kazimierza

ul. Pałacowa 8

Gułtowy

62-025 Kostrzyn

Mensa ołtarza głównego z kościoła 

p.w. św. Kazimierza w Gułtowach

Wstępne oczyszczenie tabernakulum i mensy ołtarzowej

Zabezpieczenie osypujących się fragmentów polichromii i gruntów

Wykonanie odkrywek stratygraficznych i przeprowadzenie badań identyfikacyjnych pigmentów i 

spoiw.

Oczyszczenie i zabezpieczenie środkiem owadobójczym odsłoniętej, wschodniej ściany kościoła

Usunięcie przemalowań i wtórnych złoceń

Zabezpieczenie odsłoniętej polichromii werniksem retuszerskim

Impregnacja wzmacniająca drewna osłabionego przez owady roztworami żywic akrylowych w 

zależności od możliwości przez zanurzenie, pędzlowanie lub iniekcję 

Wykonanie napraw stolarskich - flekowanie ubytków drewna, w razie konieczności dodatkowe 

wzmocnienie konstrukcji

Snycerskie uzupełnienie ubytków dekoracji ornamentalnej

Uzupełnienie mniejszych ubytków drewna kitem

Uzupełnienie ubytków zaprawy malarskiej oraz zapraw pod złocenia

W zależności od stanu zachowania lokalne uzupełnienie bądź całkowita rekonstrukcja polichromii

Uzupełnienie ubytków w partii złoceń złotem płatkowym lub złotem w proszku

Scalenie kolorystyczne mensy i tabernakulum

Opracowanie powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej

30 000,00 zł 30 000,00 zł

7

Polska Akademia Nauk 

Biblioteka Kórnicka

ul. Zamkowa 5

62-035 Kórnik

Zespół zamkowy w Kórniku - 

Zamek w Kórniku, siedziba główna 

PAN Biblioteki Kórnickiej

Program planowanych prac konserwatorskich w II etapie:

Prace konserwatorsko-restauratorskie przy ścianach wewnętrznych przyziemi wraz z rekonstrukcją 

wykładziny ceglanej na posadzkach w Przyziemiu Zamku w Kórniku.

Zakres prac konserwatorskich i rekonstrukcyjnych:

1. Ocena stopnia wzmocnienia osłabionych partii ścian ceglanych

2. Wzmocnienie niektórych mocno osłabionych partii ścian ceglanych

3. Dezynfekcja ścian ceglanych

4. Usunięcie wtórnych zapraw

5. Założenie okładów odsalających 

6. Uzupełnienie ubytków w cegłach i spoinach

7. Scalenie kolorystyczne

8. Wprowadzenie na podłogi m.in. kształtek ceramicznych o odpowiedniej grubości, kształcie i 

wytrzymałości, nawiązując do istniejących płytek ceramicznych znajdujących się w Zamku Kórnickim.

45 363,51 zł 45 363,51 zł
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8

Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w 

Kórniku 

ul. Parkowa 5

62-035 Kórnik

Pawilon Parkowy (Altana 

ogrodowa)

Osuszenie i zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku.

Wykonanie elewacji.

Wykonanie tynków wewnętrznych i ich malowanie.

Zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej, przeciwpożarowej i odgromowej.

Zagospodarowanie terenu wokół pawilonu (w celu wyeksponowania go jako elementu zabytkowego 

parku).

168 524,85 zł 96 034,49 zł

9

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

Rolniczo – Sadownicze Gospodarstwo 

Doświadczalne Przybroda 
Pałac w Przybrodzie

Wymiana stolarki okiennej od piwnicy i remont pomieszczeń piwnicznych w budynku dworu w 

Przybrodzie polegający na:

- wykonaniu odkrywek celem określenia najstarszej warstwy kolorystycznej oraz kształtu 

zamontowanej stolarki okiennej i drzwiowej

- demontaż istniejącej stolarki okiennej

- montaż nowej stolarki okiennej wzorowanej na pierwotnie zamontowanej wraz z montażem 

parapetów wewnętrznych

- usunięcie istniejącego, zniszczonego i skorodowanego tynku na całej powierzchni ścian

- ręcznie usunąć całkowicie zniszczone cegły oraz cegły luźno związane z murem (te do powtórnego 

wmurowania w to samo miejsce), uzupełnić fugi zaprawą wapienną

- cegły oczyścić metodą  mechaniczną -  szczotkami drucianymi, następnie (luźne elementy, 

fragmenty zaprawy) usunąć metodą ręczną

- uzupełnić ubytki cegieł

- oczyszczone powierzchnie ceramiczne wzmocnić strukturalne 

- całkowita wymiana spoinowania wątku ceglanego na elewacji 

25 000,00 zł 25 000,00 zł

300 000,00 zł
Ogółem 


