
Kontakt: 
Muzeum Okręgowe im. Leona 
Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 
tel. 52 585 99 66 

 

     

 
 

                  

 

        

 

 

           

  

 

 

 

 

  

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Rozwiązania informatyczne 

WARTO ŚĆ PROJE KTU:  

21.0 02. 79 4, 09  PL N  

 

WKŁAD BUD ŻETU  

MIAST A:  

6 .48 2.9 53 ,7 5  PL N  

 

WYSO KO ŚĆ 

DOFI NANSOW ANI A:  

14.5 19  840 ,3 4  PL N  

 

 

Program Operacyjny 

Infrastruktura i Środowisko  

na lata 2014-2020 

 

Działanie 8.1: Ochrona 

dziedzictwa kulturowego i 

rozwój zasobów kultury 

 

TERMI N REALIZ ACJ I :  

2016 -20 18  

 

Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego 
im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4 

 

Projekt polega na przeprowadzeniu kompleksowego 
remontu konserwatorskiego oraz niezbędnej rozbudowy 
zabytkowego budynku przy ulicy Gdańskiej 4  
w Bydgoszczy, siedziby Muzeum Okręgowego im. Leona 
Wyczółkowskiego, wraz z przeprowadzeniem zakupów 
wyposażenia dla prowadzenia działalności kulturalnej w 
zakresie prezentacji sztuki współczesnej. Biorąc pod 
uwagę cele VIII Osi POIiŚ, projekt bezpośrednio dotyczy 
rozwoju sztuki współczesnej w mieście wojewódzkim, 
jakim jest Bydgoszcz. Dzięki remontowi 
konserwatorskiemu oraz rozbudowie budynku, możliwe 
stanie się wprowadzenie bogatego programu 
kulturowego i edukacyjnego o znaczeniu i oddziaływaniu 
ponadregionalnym, poszerzenie oferty kulturalnej, 
podniesienie standardu świadczonych usług przy 
jednoczesnym zwiększeniu dostępności do muzeum. 
Obecny budynek stanie się także jedną z wizytówek ulicy 
Gdańskiej, głównej i reprezentacyjnej ulicy miasta. 
Remont i rozbudowa są konieczne z uwagi na bardzo zły 
stan techniczny budynku, postępującą degradację (obiekt 
od kwietnia 2009r. jest zamknięty dla zwiedzających ze 
względu na awaryjny stan techniczny) oraz brak miejsca 
na prowadzenie działalności kulturalnej, w tym na 
właściwą ekspozycję zbiorów sztuki współczesnej. 
Poprawią się warunki funkcjonowania pracowni 
konserwacji zbiorów, m.in. poprzez stworzenie 
odpowiedniej przestrzeni i profesjonalne wyposażenie. 
Zabytkowy budynek zostanie dostosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych (podjazd w dobudowanej 
części, winda osobowa i towarowa, sanitariaty i inne 
rozwiązania). Zabytek, znajdujący się w centralnym 
miejscu miasta, na przecięciu głównych szlaków 
turystycznych, pieszych i rzecznych, będzie miał 
pozytywny wpływ na poprawę jakości urbanistycznej 
miasta w kontekście artystycznym i turystycznym. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.1 
Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na 
lata 2014-2020  


