
Opis projektu 

 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Koszalinie 

otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach działania 4.1 Dziedzictwo kulturowe – dedykowane 

kościołom i związkom wyznaniowym, na projekt pn: ”Konserwacja i dostosowanie do ruchu 

turystycznego kościoła katedralnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Koszalinie”. 

 

Całkowita wartość projektu wynosi 3 418 697,54 zł brutto, w tym: 

wartość wydatków na prace konserwatorskie i budowlane -  3 274 787,54 zł brutto 

pozostałe prace niezbędne do realizacji projektu - 143 910,00 zł brutto 

 

Dofinansowanie przyznano w wysokości 2 904 847,38 zł brutto, to stanowi 84,96% 

Środki z Gminy Miasto Koszalin 300 000,00 zł brutto  

Środki z Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 185 916,35 zł brutto 

Środki własne Parafii 27 933,81 zł brutto 

 

Studium wykonalności oraz wniosek aplikacyjny opracowała koszalińska firma CRP Konsulting 

sp. z o.o. 

 

Celem niniejszego projektu jest: 

- Zwiększenie atrakcyjności kulturowej i turystycznej XIV- wiecznej Katedry pw. Niepokalanego 

Poczęcia NMP w Koszalinie, 

- Dostosowanie katedry do realizacji całorocznej oferty kulturowej i turystycznej 

- Zabezpieczenie historycznego wnętrza katedry przed zniszczeniem 

- Poprawa stanu muru oporowego katedry i ogrodzenie 

- Poprawa warunków przebywania i zwiedzania obiektu dla osób z niepełnosprawnościami 

Projekt obejmuje następujące prace: 

1. Prace konserwatorskie przy: żebrach, sklepieniach, ścianach, elementach metalowych w katedrze 

2. Wykonanie szklenia ochronnego na oknach w prezbiterium 

3. Wykonanie nastawy dla obrazu Ostatnia Wieczerza z Łękna 

4. Prace przy murze ceglanym od ul. Bolesława Chrobrego mające charakter ratunkowy 

5. Wykonanie przebudowy instalacji elektrycznych (nawa główna, nawy boczne, kruchta, poddasze 

nad nawami, wieża z chórem i wyższe poziomy), która obecnie jest w złym stanie technicznym 

obejmować będzie: 

- Modernizację istniejącej tablicy głównej RG, 

- Demontaż istniejących i wykonanie nowych tablic rozdzielczych, 

- Demontaż istniejących i wykonanie wewnętrznych linii zasilających, 



- Demontaż istniejącej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej w zakresie oświetlenia 

podstawowego, gniazd wtyczkowe 230V, siła 400V. 

- Wykonanie dodatkowego oświetlenia iluminacyjnego dla systemu BMS 

- Wykonanie nowej instalacji oświetlenia ewakuacyjnego. 

6. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania podłogowego, wymianę posadzki. 

 

 W ramach działania planuje się zakup i montaż tabliczek informacyjnych zarówno w języku polskim, 

 angielskim i niemieckim i w języku braille’a. 

Po zakończeniu realizacji projektu planuje się realizować wiele wydarzeń kulturalnych, m. in. : koncerty 

 organowe, koncerty chóralne, chrześcijańskie inscenizacje teatralne i widowiska słowno-muzyczne. 

 

Realizacja zadań rozpocznie się w marcu 2018 r, a zakończy w październiku 2018 r. 

Projekt posiada kompletną dokumentację techniczną wraz z wymaganymi pozwoleniami. 

 


