


Pałac Pod Blachą, jeden z najcenniej-
szych zabytków Warszawy, późnobaroko-
wą formę otrzymał w następstwie prze-
budów w latach 1720–1760, a nazwę – ze 
względu na rzadkie w tym okresie pokry-
cie miedzianą blachą. Ocalały w czasie 
wojny, odrestaurowany w latach 1948– 
–1949, wykorzystywany był na cele admi-
nistracyjne i biurowe. W 1989 r. przekaza-
no go Zamkowi Królewskiemu. Wykona-
ne doraźnie prace remontowe pozwoliły 
na użytkowanie wnętrz pałacowych 
w ograniczonym zakresie, tym bardziej że  

stan techniczny, m.in. ze względu na wa-
runki geologiczne i ogólne zużycie sub-
stancji materialnej, drastycznie się pogar-
szał. Kompleksowy remont pałacu Pod 
Blachą przeprowadzony został w latach 
2004–2008.  Realizacja projektu pn. Re-
mont i przebudowa pałacu Pod Blachą 
w zespole Zamku Królewskiego w War-
szawie prowadzona była na podstawie 
umowy nr Z/2.14/I/1.4/553/04/U/148/05, 
zawartej pomiędzy Wojewodą Mazowiec-
kim a Zamkiem Królewskim w Warszawie 
– Pomnikiem Historii i Kultury Narodowej,
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w ramach Priorytetu 1 – Rozbudowa 
i modernizacja infrastruktury służącej 
wzmacnianiu konkurencyjności regio-
nów, Działania 1.4 – Rozwój turystyki 
i kultury – ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach ZPORR oraz przy wsparciu z bu-
dżetu państwa. 

Inwestycja została sfinansowana z na-
stępujących źródeł:
• 52% ze środków Unii Europejskiej,
• 15% ze środków Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego,
• 33% ze środków własnych Zamku Kró-
lewskiego. 

Zgodnie z wyżej wymienioną umową 
Zamek Królewski zobowiązany jest  
do corocznego pomiaru liczby zwiedza-
jących pałac Pod Blachą. Miernikiem jest 
tzw. wskaźnik rezultatu „01.4.20 Liczba 
zorganizowanych imprez/wydarzeń kul-
turalnych w obiektach zabytkowych/
kulturowych”, którego wartość docelo-
wa wynosi 300 w ciągu roku. Odrestau-
rowany pałac Pod Blachą cieszy się jed-
nak tak dużą popularnością, że wskaź-
nik ten za okres od 22 października 
2010 r. do 31 sierpnia 2011 r. wykazał 
wartość 592.
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