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Projekt „www.muzeach”

Projekt „www.muzeach” ma na celu powszechne udostępnienie zasobów 
cyfrowych pięciu muzeów prowadzonych lub współprowadzonych przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Należą do nich:

• Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (lider projektu),
• Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN,
• Muzeum Narodowe w Lublinie,
• Muzeum Narodowe w Szczecinie,
• Muzeum – Zamek w Łańcucie. 

Projekt przewiduje rozwój infrastruktury do digitalizacji (cyfryzacji) 
i udostępniania zasobów cyfrowych wymienionych muzeów.

Jego głównym celem jest udostępnianie zasobów cyfrowych z wielu muzeów 
w jednym miejscu w sposób prosty i bezpłatny – co poprawi także dostęp  
do oferowanych zasobów kultury. 

Adresatami projektu są m.in.: osoby zainteresowane sztuką i historią, naukowcy, 
wykładowcy akademiccy, studenci, nauczyciele, uczniowie, muzealnicy, hobbyści 
i turyści. Jego realizacja ułatwi także domową i rodzinną edukację kulturową. 
Jest ona postrzegana, jako najskuteczniejszy sposób budowania i przekazywania 
tożsamości, wzorców, norm i nawyków kulturowych.

Projekt jest zgodny z celem szczegółowym
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa:

cyfrową dostępnością i użytecznością informacji 
sektora publicznego.

www.muzeach
www.muzeach
m.in
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Pałac w Wilanowie od strony dziedzińca głównego Muzeum Narodowe w Szczecinie – gmach przy ul. Wały Chrobrego 3

Fasada główna Zamku w Łańcucie Fasada frontowa Zamku w Lublinie

Budynek Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN od strony wejścia głównego



04

Postęp prac
w IV kwartale 2021 r.
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Zadanie 1.
Administracja projektem  
i koordynacja działań

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. 

Prowadzono działania związane z zarządzaniem projektem, w tym: 
koordynację prac i obsługę zmian w projekcie, spotkania międzymuzealnego 
zespołu projektowego, przygotowywanie postępowań z zakresu zamówień 
publicznych, korespondencję z instytucją pośredniczącą – Centrum 
Projektów Polska Cyfrowa.

W związku ze stanem pandemii COVID-19 część prac w projekcie odbywała 
się zdalnie. W IV kwartale pracownicy lidera i partnerów pracowali 
stacjonarnie w siedzibach instytucji oraz zdalnie.

Wszystkie bieżące wnioski o płatność są zatwierdzone. W dniu 31 grudnia 
2021 r. nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika projektu, poprzedni 
kierownik projektu zakończył współpracę z Muzeum Pałacu Króla Jana III 
w Wilanowie.

W dniu 15 grudnia 2021 r. Muzeum-Zamek w Łańcucie otrzymało wynik 
kontroli postępowania na zakup serwerów. Zgodnie z decyzją Centrum 
Projektów Polska Cyfrowa na Muzeum-Zamek w Łańcucie została nałożona 
korekta finansowa w wysokości 25%. Muzeum przedstawiło zastrzeżenia 
do kontroli i prze słało je do Centrum Projektów Polska Cyfrowa 21 grudnia 
2021 r., a 31 grudnia 2021 r. otrzymaliśmy informację, iż po ponownej 
analizie dokumentacji postępowania oraz zastrzeżeń zgłoszonych przez 
Beneficjenta, Centrum Projektów Polska Cyfrowa odstępuje od pomniejszenia 
wydatków kwalifikowalnych w wysokości 25%, na podstawie poz. 10 
taryfikatora.
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6 grudnia 2021 r. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie otrzymało 
informacje o kontroli ex-post postępowania na „Dostawę sprzętu 
komputerowego w podziale na dwie części”, przeprowadzono dla projektu 
„www.muzeach” o numerze POPC.02.03.02-00-0009/18, a 16 grudnia 
2021 r. została wysłana odpowiedź z uzasadnieniem i prośbą o odstąpienie 
od nałożenia korekty finansowej i uznanie nieprawidłowości stanowiącej 
naruszenie przepisu art. 29 ust. 3 pzp jako bezprzedmiotowej.

W Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w IV kwartale 2021 r. 
odnotowano dłuższą nieobecność kierowniczki projektu, co może wpłynąć 
na terminowość realizacji niektórych zadań.

www.muzeach
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Zadanie 2.
Digitalizacja i publikacja 2D muzealiów  
– fotografia z opisem

Zakończono realizację umów na tłumaczenia tekstów i digitalizację obiektów. 
Ze względu na pandemię COVID-19 utrudniona była organizacja procesu 
digitalizacji w części wymagającej zaangażowania konserwatorów, dlatego 
trwał on do końca 2021 r. Spowodowało to opóźnienia w przygotowaniu 
zdjęć do publikacji i publikacji wymienionych danych. Rozwiązywane są też 
błędy związane z publikacją obiektów w multiwyszukiwarce.

W Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zakończono proces 
fotografowania obiektów. Część wykonanych wcześniej zdjęć wymaga jednak 
jeszcze obróbki oraz przygotowania do publikacji.

W Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN ma jeszcze do 
zdigitalizowania 366 obiektów, głównie archiwaliów. Opóźnienie wynikło 
m.in. z nieobecności fotografa, a także ze specyfiki procesu reinwentaryzacji. 
Zakończenie digitalizacji planowane jest w połowie lutego 2022 r. 
Dodatkowym problemem w POLIN jest uzupełnienie plików cyfrowych 
o metadane, co wymaga dodatkowej pracy i co najmniej w niektórych 
częściach będzie niemożliwe (opisy alternatywne).

Muzeum Narodowe w Lublinie ze względu na pandemię COVID-19 nie 
wykonało pełnego planu digitalizacji w 2021 r. W związku z tym w 2022 r. 
zaplanowano digitalizację dodatkowych 53 obiektów. Większość zadania 
została zrealizowana, opisy popularyzatorskie zostały napisane, zakończono 
tłumaczenia wszystkich tekstów, trwa publikacja obiektów.

W Muzeum Narodowym w Szczecinie zakończono proces digitalizacji. 
Zostało ukończone uzupełnianie opisów metadanowych. Przetłumaczono 
wszystkie noty oraz metadane na język angielski.

m.in
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Muzeum-Zamku w Łańcucie realizuje zadnie z niewielkim opóźnieniem, 
obecnie opublikowanych jest 1109 obiektów z 1628, poddano cyfryzacji 
1510 obiektów, pozostałe są digitalizowane w ramach zadania 5.  
Zakończono prace związane z modyfikacją strony WWW muzeum 
i uruchomieniem w jej ramach geoportalu. Kończona jest publikacja 
obiektów w iART i w multiwyszukiwarce. Tworzenie i tłumaczenie not 
popularyzatorskich odbyło się zgodnie z harmonogramem i zostało 
zrealizowane w całości w zaplanowanym terminie.
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Zadanie 3.
Digitalizacja i publikacja zbiorów cyfrowych 
z wykorzystaniem zaawansowanych technik 
prezentacji 2D (Gigapixel i RTI)

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.

W Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zadanie jest zakończone. 
Wytworzono dokumentację wszystkich obiektów tj.: dokumentacja 
gigapixel dla 25 obiektów i dokumentacja RTI dla 50 obiektów. Pliki 
zostały opublikowane, trwa weryfikacja publikacji przez multiwyszukiwarkę. 
W Muzeum-Zamku w Łańcucie zrealizowano zadanie, obiekty opublikowano. 
Muzeum Narodowe w Szczecinie także zakończyło realizację tego zadania.
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Zadanie 4.
Digitalizacja i publikacja zbiorów cyfrowych 3D 
z wykorzystaniem technik fotogrametrycznych 
i skanowania światłem strukturalnym

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. 

W Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zakończono prace i opublikowano 
obiekty. W Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zrealizowana została 
digitalizacja fotogrametryczna kuczki z Szydłowca – obiektu architektonicznego, 
odebrano jego model 3D. Muzeum Narodowe w Lublinie zakończyło realizację 
tego zadania. Muzeum Narodowe w Szczecinie ukończyło digitalizację 
z wykorzystaniem technik fotogrametrycznych. Trwa weryfikacja dokumentacji 
pochodnej i publikacja obiektów na Sketchfabie.
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Zadanie 5.
Dokumentacja i publikacja danych 
przestrzennych z wykorzystaniem Systemu 
Informacji Przestrzennych (GIS)

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie opublikowało 
aplikację mapową na stronie internetowej muzeum, trwa integracja 
z multiwyszukiwarką. W skutek zmiany organizacji pracy część danych 
planowanych do publikacji w projekcie została wytworzona później niż 
planowano, więc opóźniły się działania związane z przygotowaniem 
do publikacji i sama publikacja tych danych. Skutkuje to koniecznością 
weryfikacji informacji publikowanych w ramach  systemu informacji 
przestrzennej (GIS).

W Muzeum Narodowym w Szczecinie trwają ostatnie prace 
związane z geoportalem i weryfikacja danych oraz łączenie geoportalu 
z multiwyszukiwarką. W Muzeum-Zamku w Łańcucie zadanie jest realizowane 
zgodnie z planem i harmonogramem. Obecnie trwają prace związane 
z zakończeniem publikacji danych w geoportalu w ramach modernizacji 
strony WWW.  Zespół projektowy pracuje nad wykonaniem opisów wnętrz 
i obiektów na mapie, zgodnie z zapisami WoD i SW.
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Zadanie 6.
Budowa wspólnej strony z multiwyszukiwarką

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.

Umowa z firmą Bprog zakończyła się zgodnie z terminem, 21 września 
2021 r. Umowa z firmą AkcesLab (audyt dostępności cyfrowej serwisu) 
zakończyła się zgodnie z terminem, 28 września 2021 r. Do połowy marca 
2022 r. potrwa uzupełnianie w CMS treści na stronę. Pierwotnie zakładano, 
że zadanie zakończy się wraz z końcem 2021 r. Zrealizowano i odebrano 
wszystkie kamienie milowe w zadaniu. Obecnie obowiązuje umowa 
gwaran cyjna, w ramach której usuwane są błędy i usterki. Skonfigurowano 
i podpięto certyfikat SSL. Odebrano instrukcję dla muzeów chcących 
dołączyć do projektu oraz szablon wgrywania do CMS metadanych 
o obiektach.
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Zadanie 7.
Promocja

Harmonogram wykorzystania narzędzi komunikacyjnych określonych 
w umowie z firmą zewnętrzną jest na bieżąco dostosowywany. Projekt 
naturalnie wszedł w fazę końcową – nastąpiło zintensyfikowanie działań 
promocyjnych o projekcie w miarę kończenia poszczególnych prac. Zespół 
międzymuzealny prowadzi prace związane z realizacją zadania i umowy 
z Aplan Media. W Muzeum Narodowym w Szczecinie w wyniku przetargu 
wyłoniono wykonawcę filmu o projekcie.
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Zadanie 8.
Rozwój infrastruktury – zakupy związane  
z rozwojem serwerowni, pracowni digitalizacyjnej 
– sprzęt i oprogramowanie, prace budowlane 
związane z adaptacją pomieszczeń

W Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zakończyła się umowa 
na realizację systemu automatycznego gaszenia oraz montaż podłogi 
technicznej. Zadnie zostało zrealizowanie z opóźnieniem ze względu 
na wydłużoną procedurę udzielenia zgody na budowę (Urząd Dzielnicy 
dwukrotnie przekroczył ustawowy termin na udzielenie odpowiedzi) oraz 
ze względu na problemy wykonawcy przy realizacji montażu i podłączenia 
systemu gaszenia. Na opóźnienia prac miała również wpływ zwiększona 
liczba wydarzeń kulturalnych w muzeum. 



17

Zadanie 9.
Szkolenie pracowników

Zadanie u wszystkich partnerów zostało zakończone.
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Zadanie 10.
Działania edukacyjne prowadzone  
przez instytucje
Muzeum Narodowe w Szczecinie oraz Muzeum-Zamek w Łańcucie wyraziły 
potrzebę zmiany kilku obiektów ze swoich kolekcji zgłoszonych uprzednio 
do wybranych ścieżek edukacyjnych. Zmiana następuje na bardzo 
zaawansowanym etapie prac w zadaniu – ścieżki zostały już napisane – 
prace zostały odebrane bez zastrzeżeń od wykonawcy; część ścieżek została 
już przetłumaczona na angielski.

Postanowiono, że konieczne zmiany oba muzea wprowadzą i przetłumaczą 
na angielski we własnym zakresie. Niestety przewiduje się, że konsekwencją 
tych działań będzie spadek jakości i spójności stylistycznej i językowej 
zmienianych w ten sposób treści ścieżek edukacyjnych.

Napisana została treść do wszystkich 16 ścieżek edukacyjnych. Treść 6 z nich 
została już przetłumaczona na angielski. Napisane zostały już wszystkie 
ćwiczenia do 8 ścieżek edukacyjnych. Powstały OPZ na film wizerunkowo-
promocyjny oraz projekty graficzne okładek ścieżek i ćwiczeń edukacyjnych. 
Przetestowany został moduł ścieżek edukacyjnych na stronie wmuzeach.pl 
i ich tworzenie w CMS serwisu.

W Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN stworzono ćwiczenia do 
wybranych ścieżek edukacyjnych. W Muzeum Narodowym w Szczecinie 
podpisano umowę na wykonanie projektu graficznego okładek 16 ścieżek 
edukacyjnych wraz z towarzyszącymi ścieżkom ćwiczeniami w polskiej 
i angielskiej wersji językowej.

https://wmuzeach.pl/
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Realizacja wskaźników
na dzień 31 grudnia 2021 r.

Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje 
sektora publicznego [sztuki]: 

7109/7173
Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego [TB]: 

16,497/3,31
Liczba udostępnionych online dokumentów zawierających informacje 

sektora publicznego [sztuki]:

4952/9515 
Rozmiar udostępnionych online informacji sektora publicznego [TB]:

0,28/0,3
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Realizacja harmonogramu

W bieżącym okresie sprawozdawczym osiągnięto kamienie milowe K2, K4, 
K8, K10, K14, K16 oraz K18.

W związku ze stanem pandemii COVID-19 pozostają otwarte dodatkowe 
ryzyka zidentyfikowane wiosną 2020 r.  Opóźnienia względem 
harmonogramu odnotowano w zadaniu 2 Digitalizacja i publikacja 2D 
muzealiów – fotografia z opisem oraz zadaniu 5 Dokumentacja i publikacja 
danych przestrzennych z wykorzystaniem Systemu Informacji Przestrzennych 
(GIS). Do tej pory nie zidentyfikowano bezpośredniego zagrożenia 
terminowego osiągnięcia wskaźników i zakończenia projektu.

Opóźnienia w realizacji zadań 2 i 5 oraz przesunięcie na I kwartał 2022 r. 
zostały zgłoszone do Instytucji pośredniczącej. W obu zadaniach opóźniona 
może zostać publikacja zasobów online. Przekroczony został kamień milowy 
K6 Zakończenie importu 100% produktów wytworzonych w ramach zadania 
2 do bazy danych. Przekroczony został Kamień milowy K12 Publikacja 
map internetowych w Geoportalach (digitalizacja obiektów jest również 
opóźniona, jednak jest na poziomie 99,11%).
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Inne informacje

Podpisano kolejny, piąty aneks umowy o dofinansowanie. Wszystkie wnioski 
o płatność są zaakceptowane i rozliczone.
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Problemy i trudności

1. Trwają prace nad importem tłumaczeń. Równolegle trwają prace nad 
importem danych do multiwyszukiwarki z plików CSV.

2. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zgłasza, że słabym punktem 
jest system iArt, który działa w tej instytucji bardzo wolno. U pozostałych 
partnerów również pojawiają się błędy i problemy z funkcjonowanie 
systemu iArt.

3. W Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN pozostała duża liczba 
metadanych plików cyfrowych do uzupełnienia. Opóźnienie wykonania 
tego zadania wystąpiło ze względu na braki kadrowe i finansowe.

4. Brak formalno-prawnych podstaw do korzystania z modułu API systemu 
iArt. Formalnie moduł ten posiada Muzeum Narodowe w Szczecinie, 
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

5. W Muzeum-Zamku w Łańcucie w związku sytuacją pandemiczną oraz 
zaostrzonych rygorów sanitarnych istnieje ryzyko opóźnienia w realizacji 
prac digitalizacyjnych, jeżeli pracownicy je wykonujący będą zmuszeni 
udać  się na kwarantannę. W IV kwartale 2021 r. zaistniało też ryzyko 
utraty członków zespołu. Z pracy w Muzeum-Zamku w Łańcucie 
zrezygnowała Ewa Cupak – liderka zadania 5. Partner dokonał 
reorganizacji i rozdzielenia obowiązków, co zniwelowało powstałą 
sytuację kryzysową.

6. W Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z pracy zrezygnował 
Michał Ochremiak, kierownik projektu konsorcjum, obowiązki przejęła 
Ewa Jakubowska-Smagieł, dotychczasowa zastępczyni kierownika 
projektu. Z oczywistych względów zmiany na tym etapie projektu nie są 
wskazane i mogą negatywnie wpływać na ostatni etap projektu.
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budżetów rezerwowych, 
odpowiednia strategia 
z dostawcami

otwarte

nierzetelne 
wykonanie umów 
przez firmy 
zewnętrzne

średnie

• opóźnienia 
harmonogramu

• ryzyko zwrotu 
pozyskanych dotacji 
celowych

• procesy cywilno-
prawne

duży

rzetelne przygotowanie 
zakresu usługi, uzgodniona 
metoda weryfikacji usługi, 
stała kontrola nad pracami 
wykonawcy, współpraca ze 
sprawdzonymi partnerami

otwarte

niewywiązanie 
się z obowiązków 
partnerów 
projektu

niskie

• opóźnienia 
harmonogramu

• ryzyko zwrotu 
pozyskanych dotacji 
celowych

• procesy cywilno-
prawne

duży

dobrze przygotowana 
umowa partnerska, wspólna 
metodologia zarządzania 
projektem

otwarte

opóźnienia 
administracyjne 
(przetargi, 
pozwolenia, 
certyfikaty, 
zachowanie 
procedur 
administracyjnych)

duże

• naruszenie realizacji 
projektu pod 
względem czasowym 
– wstrzymanie 
lub opóźnienia 
w harmonogramie prac

• ryzyko niewykonania 
założonego planu 
i zakresu projektu

średni

adekwatne zaplanowanie 
rozwoju projektu pod 
względem czasowym; 
systematyczne raportowanie 
i weryfikacja realizacji zakresu 
projektu

otwarte
rezydualne
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zmiany 
w technologii, 
problemy 
sprzętowe

niskie

• naruszenie 
realizacji projektu 
pod względem 
czasowym – chwilowe 
wstrzymanie 
prac, opóźnienia 
w harmonogramie prac

znaczący

dopasowanie technologii do 
potrzeb instytucji, prawidłowe 
konstruowanie umów z firmami 
zewnętrznymi

otwarte

zmiana struktury 
danych 
źródłowych

niskie

naruszenie struktury 
danych źródłowych do 
udostępniania w ramach 
kolekcji muzealnych 
i multiwyszukiwarki, 
uniemożliwiające 
wyszukiwanie 
zbiorów w oparciu 
o przygotowany interfejs 
wyszukiwarki

duży

bieżący monitoring 
zgodności API, ewentualne 
dostosowywanie 
multiwyszukiwarki do API 
systemów ewidencyjnych 
w ramach prac 
związanych z utrzymaniem 
multiwyszukiwarki

otwarte

nieskuteczności 
i niepowodzenia 
we wdrażaniu 
nowych techno- 
logii

niskie

• naruszenie realizacji 
projektu pod 
względem czasowym 
– wstrzymanie 
lub opóźnienia 
w harmonogramie prac

• ryzyko niewykonania 
założonego planu 
i zakresu projektu

• rezygnacja z wdrożenia 
nowych rozwiązań, np. 
informatycznych

znaczący

adekwatne zaplanowanie 
rozwoju projektu pod 
względem technologicznym, 
dopasowanie technologii 
do po trzeb instytucji, silny 
system kontroli postępów 
i skuteczności wdrożenia 
nowych rozwiązań

otwarte

brak 
odpowiedniej 
infrastruktury 
sprzętowej (m.in. 
sieci, stanowisk 
komputerowych)
dministracyjnych)

średnie

• naruszenie realizacji 
projektu pod 
względem czasowym 
– wstrzymanie 
lub opóźnienia 
w harmonogramie prac

• ryzyko niewykonania 
założonego planu 
i zakresu projektu

• rezygnacja z wdrożenia 
nowych rozwiązań, np. 
informatycznych

duży

zapewnienie odpowiedniego 
zaplecza sprzętowego oraz 
osoby nadzorującej projekt 
od strony infrastruktury 
technicznej

otwarte

m.in
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niezrealizowanie 
harmonogramu 
spowodowane 
czynnikiem 
ludzkim (np. 
zwolnieniami 
lekarskimi)

średnie

• naruszenie realizacji 
projektu pod 
względem czasowym 
- wstrzymanie 
lub opóźnienia 
w harmonogramie 
prac

• ryzyko niewykonania 
założonego planu 
i zwrotu dotacji 
celowych

znaczący

zbilansowana alokacja 
członków zespołu, którzy będą 
w stanie przejąć dodatkowe 
obowiązki, redundancja 
kluczowych stanowisk, 
pozyskanie i wyszkolenie 
dodatkowej kadry

otwarte 
rezydualne

kłopoty 
z komunikacją 
pionową 
i poziomą 
w instytucji lidera 
i partnerów

duże
naruszenie realizacji 
projektu pod względem 
czasowym

średni

systematyczne raportowanie 
i weryfikacja realizacji zakresu 
projektu, uzgodniony kanał 
komunikacyjny w zespole

otwarte
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problemy 
techniczne 
z systemami 
zewnętrznymi 
do rozliczeń 
i ogłaszania 
zamówień 
publicznych

średnie
naruszenie realizacji 
projektu pod względem 
czasowym

średni
sprawna komunikacja 
z partnerami i IP, opracowanie 
rozwiązań alternatywnych

otwarte

ry
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 s
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łe
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ne

zdarzenia 
losowe, decyzje 
personalne 
Dyrekcji, 
zaangażowanie 
członków zespołu 
projektowego 
do innych 
zadań, nadmiar 
bieżących 
obowiązków, 
nałożenie się 
zadań bieżących 
pracowników 
z zadaniami
w projekcie

średnie
naruszenie realizacji 
projektu pod względem 
czasowym

średni

określenie zastępstw, 
reorganizacja zadań 
kwartalnych; nadanie 
priorytetów działania dla 
projektu

otwarte
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ryzyko 
niedotrzymania 
terminów ze 
względu na 
zamknięcie 
instytucji 
partnerów 
z powodu 
wprowadzenia 
stanu epidemii

duże
naruszenie realizacji 
projektu pod 
względem czasowym

znaczący

wdrożenie narzędzi pracy 
i komunikacji zdalnej, 
wprowadzenie dodatkowych 
procedur

otwarte

ry
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trudności 
w uzyskiwaniu 
środków na 
zapewnienie 
wkładu własnego 
od organizatorów 
ze względu 
na obciążenie 
budżetu państwa, 
w tym budżetu 
organizatorów 
skutkami 
epidemii; 
dodatkowo 
zmniejszenie przy 
chodów własnych 
partnerów 
w związku 
z zawieszeniem 
działalności 
kulturalnej

ryzyko 
niewykonania 
założonego 

planu 
i za- kresu 
projektu

ryzyko niewykonania 
założonego planu i za- 
kresu projektu

duży beneficjent nie ma wpływu na 
ryzyko otwarte

ry
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al
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ne

opóźnienia 
w dostawach 
z uwagi na stan 
epidemiologiczny 
i trudności 
w dostawie 
komponentów 
z Chin

niskie
naruszenie realizacji 
projektu pod względem 
czasowym

średni

zmiana harmonogramu 
projektu, realizacja zadań 
w projekcie z wykorzystaniem 
posiadanego aktualnie sprzętu

otwarte
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nieterminowa
ocena wniosków 
o płatność 
i dokumentów do 
aneksu umowy 
o dofinansowanie
przez IP

wysokie

naruszenie realizacji 
projektu pod względem 
czasowym, naruszenie 
płynności finansowej

duży

usprawnienie komunikacji 
z IP, rozszerzenie kontaktu 
z IP poza opiekuna projektu, 
w razie potrzeb kontakt z IZ

otwarte
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zmiana ustawy 
prawo zamówień 
publicznych 
od stycznia 
2021 skutkująca 
wydłużeniem 
przygotowania 
dokumentów do 
postępowania

średnie
naruszenie realizacji 
projektu pod względem 
czasowym,

średnie

publikacja postepowań 
w roku 2020, przygotowanie 
specyfikacji zamówień 
z wyprzedzeniem

otwarte
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Beneficjent: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Partnerzy:
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN,
Muzeum Narodowe w Lublinie,
Muzeum Narodowe w Szczecinie,
Muzeum – Zamek w Łańcucie

Całkowity koszt projektu: 12 172 215,58 zł
Kwota dofinansowania: 9 247 929,94 zł

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich oraz ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”,
działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora
publicznego”, poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”

Proszę, pomyśl o środowisku, zanim wydrukujesz ten raport


