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JEDNOSTKA Zamek Piastowski w Raciborzu

ADRES ul. Zamkowa 2, 47-400 Racibórz

Osoby do kontaktu w sprawie wystawienia polis
Imię i nazwisko Krystyna Niklewicz Imię i nazwisko Małgorzata Kozyra

CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI
Czy jednostka zatrudnia pielęgniarkę? nie Czy jednostka prowadzi stołówkę? nie Liczba pracowników: 11

Numer telefonu 32 414 02 33 wew. 104; 795 147 273 Numer telefonu 32 414 02 33 wew. 102
Adres e-mail promocja@zamekpiastowski.pl Adres e-mail promocja@zamekpiastowski.pl

Czy jednostka posiada instalacje wytwórcze energii 

elektrycznej (fotowoltaika)?
nie Czy jednostka posiada instalacje solarne? nie Czy jednostka wydaje decyzje administracyjne? nie

Czy jednostka wynajmuje pomieszczenia innym podmiotom? tak jeśli TAK, to na jaką działalność: Liczba podopiecznych: nie

Sla konferencyjna, wynajem dziedzińca Zamkowego, wynajem sceny wraz z dzedzińcem zamkowym - działalnośc usługowa; piwnice Domu 

Książęcego - działalność gastronomiczna, 
Czy jednostka zatrudnia lekarza? nie

NIERUCHOMOŚCI

Nazwa nieruchomości Adres
Liczba 

kondygnacji

ksiązka obiektu 

(TAK/NIE) 

Ważność 

spisów
Rok budowy

Konstrukcja/budowa  dachu 

(np..blachodachówka, papa)
Wartość

Księgowa czy 

odtworzeniowa?

Obiekty dodatkowe 

na budynku np.solary 

(tak/nie)

Uwagi

we wnęce zewnętrznej kaplicy od 

strony ul.Zamkowej - drewniana figura 

św. Tomasza Becketa  

Dom Książęcy 5 TAK

XIV w.-XVII w.( 

odbudowa - 

renowacja 2009-

2016)

NIE/ częściowo tak - więźba 

dachowa, drewniany ganek

Budynek Bramny i Kaplica 2 TAK

XIV w.-XVII w. 

(odbudowa - 

renowacja 2009-

2016)

NIE/ częściowo tak - więźba 

dachowa, galeria 

zewnętrzna

6 536 233,72 zł Księgowa

ul. Zamkowa 2,                                             

47-400 Racibórz

Baszta i teren w rejonie baszty 1 TAK

  14 945 169,02 zł Księgowa planowany remont częsci budynku

Budynek słodowni 5

XVIII-XIX 

w.(odbudowa 2009-

2012)

2012
NIE/ drewniane schody 

zewnętrzne w baszcie
799 184,07 zł Księgowa

NIE/ częściowo tak - więźba 

dachowa
6 760 553,89 zł Księgowa

w budynku są oddane do użytkowania 

tylko toalety w piwnicach; reszta 

budynku nie została dokończona i nie 

jest oddana do użytkowania), 

planowany remont kompleksowy

Dziedziniec i teren przyległy

Mury obronne

2009-2012

XIV w. - XIX w.

NIE 2 129 180,92 zł Księgowa

NIE 2 029 150,78 zł Księgowa

Instalacje sanitarne na dziedzińcu 

Droga dojazdowa wraz z parkingiem

2009-2012

2009-2012

243 303,82 zł Księgowa

NIE 183 235,49 zł Księgowa

NIE 610 793,32 zł Księgowa

Sieć ciepłownicza do kompleksu

Instalacje elektryczne na dziedzińcu 2009-2012

MAJĄTEK RUCHOMY
Środki trwałe Pozostałe ruchomości

Uwagi
Rodzaj Wartość Rodzaj Wartość

2009-2012 NIE 118 060,75 zł Księgowa

Środki trwałe KŚT III 279 267,76 zł Pozostałe wyposażenie (niskocenne) 508 484,79 zł

Środki trwałe KŚT IV 50 802,68 zł Zbiory biblioteczne 0,00 zł

Środki trwałe KŚT V 0,00 zł Środki obrotowe (w tym magazyn i kasa) 5 000,00 zł

Środki trwałe KŚT VI 24 100,75 zł Mienie obce, użyczone, najmowane itp. 156 936,53 zł

Środki trwałe KŚT VII 0,00 zł Pozostałe

Środki trwałe KŚT VIII 835 093,17 zł …

w tym urządzenia elektroniczne narażone na skutki przepięcia elektrycznego (bez względu na rodzaj ewidencji):
Rodzaj Wartość Rodzaj Wartość Rodzaj Wartość Uwagi

wartości niematerialne i prawne 9 600,00 zł …

RAZEM: 1 198 864,36 zł RAZEM: 670 421,32 zł

drukarki i kserokopiarki 6 438,94 zł sprzęt audio/video 4 876,18 zł oświetlenie sceny 213 192,07 zł

komputery i monitory 63 251,44 zł urządzenia sieci LAN 12 587,43 zł nagłośnienie sceny 279 452,81 zł

maszyny czyszczące 19 999,80 zł infokioski 0,00 zł RAZEM 700 420,83 zł

projektory i plotery 10 897,81 zł wyciagarki elektryczne sceny 59 177,45 zł audioprzewodniki 30 546,90 zł

POJAZDY

Marka i model Rok produkcji
Pojemność silnika 

[cm3]
Numer rejestracyjny Liczba miejsc Autoalarm Immobilizer

Suma ubezpieczenia AC z obecnej 

polisy

Obecne 

ubezpieczenie 

wygasa w dniu

Uwagi

nie dotyczynie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

SZKODOWOŚĆ

Szkody zlikwidowane w okresie od 30.09.2016r. 

Data likwidacji 

szkody
Opis szkody Rodzaj ubezpieczenia Wysokość wypłaconego odszkodowania Uwagi

21.01.2015
zerwanie blachy z muru obronnego na skutek huraganu w nocy z 

10 na 11.01.2015

ubezp.mienia od pożaru i innych zdarzeń 

losowych
                                                                3 625,94    wypłata odszkod.do wartości netto - 1000 zł franszyza redukcyjna

25.02.2015
zerwanie blachy z muru obronnego na skutek huraganu w nocy z 

10 na 11.01.2015

ubezp.mienia od pożaru i innych zdarzeń 

losowych
                                                                1 063,97    wyrównanie odszkod. do wartości brutto - 1000 zł franszyza red.

25.09.2015
uszkodzenie infokiosku zewnętrznego przez pojazd samoch. w 

nocy z 22 na 23 sierpnia 2015

ubezp.mienia od pożaru i innych zdarzeń 

losowych
                                                              10 940,00    wypłata odszkod.do wartości netto - 1000 zł franszyza redukcyjna

04.01.2016
uszkodzenie infokiosku zewnętrznego przez pojazd samoch. w 

nocy z 22 na 23 sierpnia 2015

ubezp.mienia od pożaru i innych zdarzeń 

losowych
                                                                1 732,90    wyrównanie odszkod. do księgowej wartości brutto - 1000 zł franszyza red.

18.09.20119
awaria inastalacji wodnej w budynku bramnymw WC                             

(Budynek F)

ubezp.mienia od pożaru i innych zdarzeń 

losowych
                                                                3 274,13    wypłata odszkodowaniado wartości netto

15.12.2019
awaria inastalacji wodnej w budynku bramnymw WC                             

(Budynek F)

ubezp.mienia od pożaru i innych zdarzeń 

losowych
                                                                   225,87    wyrównanie wypłaty odszkodowaniado wartości netto

SUMY UBEZPIECZEŃ (LIMITY)
Uwagi Rodzaj ubezpieczenia Limit odszkodowania na jedno i 

wszystkie zdarzeniaSekcja A - Ubezpieczenia majątkowe

A.1 - Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów (z wyłączeniem powodzi)

Nieruchomości 34 354 865,78 zł

Środki trwałe

36 224 151,46 zł

A.3 - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, maszyn i urządzeń 700 420,83 zł

A.4 - Ubezpieczenie mienia od kradzieży, rabunku i dewastacji 500 000,00 zł

35 553 730,14 zł

Wyposażenie 670 421,32 zł

A.2 - Ubezpieczenie od skutków powodzi
Nieruchomości 34 354 865,78 zł

Majątek ruchomy

B.2 - Odpowiedzialność cywilna kontraktowa 1 000 000,00 zł
Sekcja C - Ubezpieczenia komunikacyjne

C.2 - Ubezpieczenie Autocasco nie dotyczy

A.5 - Ubezpieczenie szyb 50 000,00 zł
Sekcja B - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
B.1 - Odpowiedzialność cywilna deliktowa 1 000 000,00 zł
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