






BUDŻET  FP 

Województwo Kujawsko-Pomorskie – ok. 57 %

MKiDN – ok. 10 %

środki własne – ok. 27 %

dotacja celowe – ok. 6 %



STATUTOWE  CELE  FP

prowadzenie 

– z udziałem wykonawców profesjonalnych –

działalności artystycznej w dziedzinie muzyki 



























W ostatnich sezonach zespoły artystyczne FP koncertowały w:

Filharmonii Berlińskiej, Filharmonii Łódzkiej, 

Filharmonii Poznańskiej, Polskiej Filharmonii Bałtyckiej

oraz m.in. w:

Drezdenku, Gdańsku, Jaworze, Koninie, Łowiczu, Neuzelle (RFN) 

Toruniu, Tucholi, Warszawie, we Włocławku i w Żorach.

















BUDŻET 56. BFM

Województwo Kujawsko-Pomorskie – ok. 38 % 

MKiDN – ok. 18 %

Miasto Bydgoszcz – ok. 16,5 %

Sponsorzy – ok. 10 %

Wpływy – ok. 17,5 %























Kasiu, wstaw tu nowy spot
Daj się przytulić muzyce 



















Zespół Szkół Plastycznych
im. Leona Wyczółkowskiego 

w Bydgoszczy



być albo nie być…

INWESTYCJA 



Trzy skały idei 

rozbudowy i remontu 

Filharmonii Pomorskiej 



I
wszystkie prace 

remontowo-modernizacyjne

bezwzględnie będą podporządkowane

zachowaniu unikalnych właściwości

akustycznych sali koncertowej



II
rozbudowa i modernizacja budynku 

są bezwzględnie konieczne 

dla prawidłowego funkcjonowania 

instytucji kultury XXI w.



III

dostosowanie obiektu do potrzeb 

osób niepełnosprawnych







Zakres inwestycji:

1. 

Budowa nowego obiektu, 

połączonego funkcjonalnie z istniejącym.

2. 

Remont i przebudowa istniejącego budynku.

3. 

Budowa podziemnych parkingów.



Maj 2016

Rada Miasta Bydgoszczy podjęła Uchwałę w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż z bonifikatą 99% na rzecz 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego działek położonych 

przy ul. Staszica i ul. Kołłątaja.





Lipiec 2016

Urząd Marszałkowski podpisał umowę 

z firmą SOUND & SPACE z Poznania 

na pracowanie wstępnego PFU dla zamierzenia inwestycyjnego 

„Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy”. 



Grudzień 2016
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

przyjął program funkcjonalno-użytkowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. 

„Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej 

im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy”

Koszt całkowity inwestycji netto

133 515 200 zł



Styczeń 2017

Filharmonia złożyła do Prezydenta Bydgoszczy 

wniosek o wszczęcie procedury dokonania 

zmian w MPZP Śródmieście – Sielanka w Bydgoszczy.



Kwiecień 2017

Rada Miasta Bydgoszczy podjęła Uchwałę

o przystąpieniu do sporządzenia 

MPZP „Śródmieście – Filharmonia Pomorska” 





Maj 2017 

Filharmonia złożyła wniosek do POIiŚ

w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa   

kulturowego i rozwój zasobów kultury o dofinansowanie zadania 

Zakup sprzętu i wyposażenia.





„Zakup sprzętu i wyposażenia

dla Filharmonii Pomorskiej im.I.J. Paderewskiego w 

Bydgoszczy”

współfinansowany jest ze środków

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

w ramach

VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. 

Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.



instrumentów muzycznych wraz z akcesoriami,

wyposażenia i sprzętu nagłośnieniowego,

wyposażenia i sprzętu oświetleniowego,

wyposażenia i sprzętu prezentacyjnego,

wyposażenia i sprzętu fotograficznego oraz nagraniowego,

sprzętu, wyposażenia komputerowego oraz oprogramowania,

wyposażenia dla osób niepełnosprawnych.

Zakres projektu obejmuje zakup:



Całkowita wartość projektu: 

15 352 650,90 zł

kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 
10 611 890,78 zł

z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
4 740 760,12 zł



Kasiu
Tu wstaw spot tv POIiŚ



26 września 2018 

Rada Miasta Bydgoszczy przyjęła 

nowy miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego Dzielnicy Muzycznej. 





W drodze przetargu warszawska 

Manufaktura Technologiczna

została wybrana do opracowania ostatecznego PFU,

który stanie się podstawą do rozpisania konkursu 

na koncepcję urbanistyczną rozbudowy Filharmonii 



Zainteresowanie konkursem zgłaszają 

najwybitniejsi architekci.




