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Wprowadzenie 

Podstawę prawną opracowania raportu o stanie gminy stanowi art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zobowiązujący 

Prezydenta Bydgoszczy do przedstawienia radzie gminy, w terminie do 31 maja każdego roku, przedmiotowego dokumentu za rok poprzedni. Rada 

Miasta rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Prezydentowi. 

Nad przedstawionym raportem o stanie miasta przeprowadza się debatę, po zakończeniu której przeprowadzane jest głosowanie nad udzieleniem 

Prezydentowi wotum zaufania. 

W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabrać głos mieszkańcy. Osoba, która chciałaby zabrać głos w trybie ustawowym zobowiązana jest 

złożyć do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami przynajmniej 50 osób (dotyczy gmin powyżej 20 tys. mieszkańców). 

Raport układem nawiązuje do uchwalonego w 2020 roku dokumentu „Bydgoszcz 2030. Strategia rozwoju”. Przygotowany został w układzie sześciu 

kluczowych obszarów rozwoju miasta. Zgodnie z wymogami ustawowymi, dokument zawiera odniesienie do realizacji obowiązujących w 2021 roku 

strategii, programów i polityk. Dokumenty nie są opisywane osobno, ale w ramach dziedziny/sfery, której dotyczą. Pozwala to na minimalizację 

powtarzających się informacji. 

Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie bydgoszczankom i bydgoszczanom treści prezentowanych w Raporcie o stanie Miasta Bydgoszczy za 

2021 rok oraz zainteresowanie sprawami Miasta. Stanowi ono przegląd podstawowych informacji zawartych w raporcie. Szczegółowe informacje wraz 

z ich źródłami znajdują się w dokumencie. 
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Liczba ludności miasta na koniec 2021 r. wyniosła 339 053.  

 

W 2021 r. w Bydgoszczy na pobyt stały lub czasowy zameldowało się 5,3 tys. cudzoziemców. 

Liczba osób zameldowanych na pobyt stały na koniec 2021 r. wyniosła 301,8 tys. Najwięcej 

bydgoszczan zameldowanych było w Nowym Fordonie, zaś najmniej na osiedlu Łęgnowo-Wieś. 

 

Według prognoz GUS w 2030 r. seniorzy, tj. kobiety w wieku 60 lat i więcej oraz mężczyźni 

65 lat i więcej, będą stanowić blisko 30% mieszkańców miasta. 

Liczba osób powyżej 50. roku życia według wybranych grup wieku  

Wyszczególnienie 2021 

Ludność (stan na 31 XII) 339 053 

udział % kobiet w ludności 53,0 

Ludność w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej) 53 922 

udział w ludności Bydgoszczy (%) 15,9 

Ludność w wieku produkcyjnym (18-59/64 lata) 193 965 

udział w ludności Bydgoszczy (%) 57,2 

Ludność w wieku poprodukcyjnym (powyżej 60/65 lat) 91 166 

udział w ludności Bydgoszczy (%) 26,9 

W Bydgoszczy notuje 

się ujemne saldo 

migracji, według 

danych GUS  

w połowie 2021 r. 

saldo migracji 

ogółem wyniosło  

-999. 

Dane na koniec pierwszego półrocza 2021 r. (ostatnie dostępne dane 

GUS) wskazują na utrzymanie się w mieście ujemnego przyrostu 

naturalnego oraz brak zapewnienia prostej zastępowalności pokoleń 

(liczba urodzeń nie kompensuje liczby zgonów). 

BYDGOSZCZANKI I BYDGOSZCZANIE 
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Budżet miasta 

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 2 544,2 mln zł, tj. 102,7% planu, a wydatki w kwocie 2 388,7 mln zł, tj. 97,4% planu. Oznacza to zamknięcie roku 

nadwyżką w kwocie 155,5 mln zł.  

 

Wydatki majątkowe 2021 r. były m.in. związane z realizacją następujących zadań:  

 zakończeniem budowy linii tramwajowej w ul. Kujawskiej i rozpoczęciem budowy połączenia  

ul. Toruńskiej z ul. Fordońską, 

 budową infrastruktury Park&Ride oraz buspasa w ul. Kolbego, 

 rewitalizacją Starego Fordonu, 

 zakończeniem budowy, przebudowy i rozbudowy obiektów na potrzeby trzech instytucji kultury (Park 

Kultury, Teatr Kameralny i Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy), 

 budową nowego basenu przy ul. Pijarów oraz wyposażeniem obiektu Astorii, 

 utwardzaniem ulic osiedlowych i przebudową nawierzchni głównych ulic objętych transportem 

zbiorowym oraz chodników, 

 budową lub modernizacją infrastruktury komunalnej zainicjowanej przez mieszkańców w ramach 

programu BBO i 25/75.  

Miasto Bydgoszcz w 2021 r. aplikowało lub korzystało z programów ogólnokrajowych i funduszy centralnych. 

 

 

Wyszczególnienie 
2018 
(mln zł) 

2019 
(mln zł) 

2020 
(mln zł) 

2021 
(mln zł) 

Dochody 2 109,1 2 373,1 2 380,2 2 544,2 

w tym udział we wpływach z podatku od osób fizycznych (PIT)  486,4 534,0 514,3 570,9 

Wydatki 2 087,1 2 445,5 2 422,6 2 388,7 

w tym wydatki majątkowe 407,8 591,6 408,3 260,6 

Nadwyżka/Deficyt +22,0 -72,4 -42,4 +155,5 

Dział Struktura w % 

Transport i łączność 50,10 

Turystyka 0,02 

Gospodarka mieszkaniowa 9,94 

Działalność usługowa 0,16 

Informatyka 0,15 

Administracja publiczna 0,48 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
0,09 

Oświata i wychowanie 8,46 

Pomoc społeczna 0,47 

Edukacyjna opieka wychowawcza 0,08 

Rodzina 0,04 

Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
12,36 

Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
14,08 

Kultura fizyczna 3,57 

RAZEM 100,00 

OBSZAR I. SPRAWNE I EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE MIASTEM 

Struktura wydatków majątkowych w 2021 r. 
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Rady Osiedli 

Bydgoski Budżet Obywatelski (BBO) 

 

 

 

 

 

 

 Program inicjatyw lokalnych 25/75 

 Bydgoskie konsultacje 

W Bydgoszczy znajduje się 29 Osiedli. W 2021 r. Rady Osiedli zorganizowały wiele przedsięwzięć dla swoich 

mieszkańców, w tym m.in. pikniki rodzinne, imprezy dla seniorów (np. „Muzyczna karuzela”), wydarzenia 

sportowe (np. „Letni Festiwal Biegowy”), wycieczki dla dzieci i dorosłych oraz liczne konkursy: plastyczne, 

fotograficzne, wiedzy i umiejętności. Uczestniczyły również w obchodach świąt państwowych i miejskich,  

np. Dnia Flagi RP. 

 

Mieszkańcy Bydgoszczy dzięki BBO mają możliwość uczestniczenia w podejmowaniu decyzji  

o wydatkowaniu określonej części budżetu Miasta. W 2021 r. na realizację projektów w ramach BBO 

przeznaczono 16 mln zł.  

Przykłady zadań wybranych w 2021 r.: rowerowy pumptrack przy ul. B. Głowackiego (Bartodzieje), plac zabaw  

i ćwiczeń dla dzieci i młodzieży (Glinki - Rupienica), boisko do gry w bule (Wilczak - Jary), Wielka pętla Fordonu 

(kontynuacja prac), plenerowe kino nad Balatonem na Bartodziejach. 

Wybór projektów w 2021 r. 

Program umożliwia mieszkańcom inicjowanie zadań publicznych oraz współudział w realizacji przedsięwzięć. Dla takich zadań 75% kosztów ponosi Miasto, a 25% 

wnioskujący mieszkańcy. W 2021 r. na realizację zadań w trybie inicjatywy lokalnej zaplanowano w budżecie kwotę 5 000 000 zł. Zrealizowano cztery inwestycje na łączną 

kwotę 2 134 311 zł, z czego wkład finansowy Miasta wyniósł 1 666 819 zł. 

Inwestycje realizowane w 2021 r. polegały na przebudowie ulic: Błękitnej, Szczupakowej, Cytrusowej, fragmentu ul. Bernarda Chełkowskiego oraz fragmentu ul. ks. Prałata 

Stefana Brylla.   

Konsultacje społeczne to narzędzie służące do poznania opinii bydgoszczan na tematy 

ważne dla mieszkańców i Miasta. Dają możliwość zgłaszania uwag, wniosków i sugestii 

dotyczących konsultowanych przedsięwzięć. W 2021 r. przeprowadzono 10 procesów 

konsultacji społecznych (wszystkie z inicjatywy Prezydenta Miasta Bydgoszczy).  

Konsultowane zagadnienia dotyczyły m.in.: rozwoju sieci tramwajowej, kolejności 

realizacji inwestycji przez Miasto Bydgoszcz, regulaminu programu Bydgoski Budżet 

Obywatelski, koncepcji rozbudowy ul. Nakielskiej.    
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Współpraca metropolitalna, krajowa, międzynarodowa 

 

 

W 2021 r. przypadło pięciolecie funkcjonowania Stowarzyszenia Metropolia 

Bydgoszcz. Utworzenie i działalność Stowarzyszenia w skuteczny sposób wspiera 

współpracę pomiędzy samorządami. Pierwsze jej efekty to określenie 

Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Bydgoszczy w strategii rozwoju 

województwa, a w konsekwencji realizacja ZIT dla obszaru Stowarzyszenia 

Metropolia Bydgoszcz. 

W minionym roku Bydgoszcz była członkiem licznych organizacji, w tym m.in.: 

EUROCITIES, ALDA, Porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu i energii, Unii 

Metropolii Polskich, Związku Miast Polskich. Ponadto od sierpnia 2020 r. działa 

Stowarzyszenie „Samorządy dla Polski”, w którym Prezydent Miasta Bydgoszczy 

zasiada w Radzie Stowarzyszenia. Duże znaczenie ma również współpraca  

i wymiana doświadczeń w ramach realizowanych w 2021 r. projektów 

międzynarodowych. 

Efekty współpracy krajowej: wypracowanie stanowisk miast na Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz wspólne apele miast do władz krajowych 

odnoszące się do funkcjonowania miast, uzgadnianie uwag do projektów rozwiązań prawnych. 
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Edukacja – rok szkolny 2021/2022 
 

        

 

Działania Miasta w 2021 r.: 

 Miasto aktywnie wspierało rozwój usług edukacyjnych w Bydgoszczy. W 2021 r. został opracowany Program rozwoju edukacji Miasta 

Bydgoszczy na lata 2021-2030, który ma na celu poprawę dobrostanu psychicznego i fizycznego wszystkich uczestników 

procesu edukacyjnego.   

 Kontynuowano realizację Miejskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy”, obejmującego m.in. 

Granty Rozwoju Zdolności, Granty Fabryka Szans, udział w kołach naukowych prowadzonych przez bydgoskie uczelnie. 

 W 2021 r. przyznano Bydgoskie Granty Oświatowe 18 jednostkom oświatowym na realizację 28 projektów. W ramach 

BGO placówki zorganizowały różnorodne przedsięwzięcia w zakresie nauki, kultury i sztuki, integracji środowiskowej  

i rekreacji. Łącznie, w zajęciach objętych dofinansowaniem BGO w 2021 r. brało udział 17,2 tys. uczestników. 

 Rozbudowywano bazę materialną placówek oświatowych. 

 Wspierano rozwój bydgoskich uczelni akademickich w formie dotacji, nagród i stypendiów naukowych, nagród 

Prezydenta Miasta dla naukowców. 

 

OBSZAR II. AKTYWNI, OTWARCI I KOMPETENTNI OBYWATELE 

Placówki ogółem: 

Szkoły policealne i wyższe 
Do szkół prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz 

uczęszczało ok. 37,5 tys. dzieci i młodzieży.   

W placówkach miejskich działalnością dydaktyczno-

opiekuńczo-wychowawczą było objętych ok. 53,2 tys. 

dzieci i młodzieży. 

Placówki ogółem 

Wybudowana hala sportowa przy I LO 
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Aktywność i integracja społeczna 

W 2021 r. Miasto Bydgoszcz współpracowało z organizacjami pozarządowymi w wielu obszarach życia. 

Działania Miasta w 2021 r.: 

 W oparciu o Program współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021 ogłoszono konkursy na realizację 

zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku 

publicznego w obszarach: pomoc społeczna, edukacyjna opieka wychowawcza, turystyka, kultura fizyczna  

i sport, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 

polityka społeczna oraz wsparcie osób niepełnosprawnych.  

 Miasto Bydgoszcz na realizację przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność 

pożytku publicznego zadań publicznych przeznaczyło kwotę w łącznej wysokości 28 240 848 zł.  

 W rozwijaniu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi istotną rolę odgrywa Bydgoskie 

Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu „BCOPW Gdańska 5”, w którym odbyły się  

884 wydarzenia dla mieszkańców, wolontariuszy, partnerów oraz bydgoskich NGO. 

 

Bydgoszcz włącza się również w międzynarodowe inicjatywy na rzecz równości. W styczniu 2021 r. Prezydent Bydgoszczy podpisał Kartę Różnorodności, która stanowi 

zobowiązanie do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działań na rzecz tworzenia i promocji różnorodności. Podpisanie Karty wyraża również gotowość 

do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania. 

 

W październiku 2021 r. Bydgoszcz została sygnatariuszem Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn  

w Życiu Lokalnym. Sygnatariusze Karty zobowiązali się m.in. do:  

 opracowania i przyjęcia Planu Działań na rzecz Równości, 

 przeprowadzenia konsultacji przed przyjęciem Planu Działań na rzecz Równości, a po jego przyjęciu 

szerokiego rozpowszechniania, 

 określenia celów, priorytetów, harmonogramu, środków oraz zasobów, które planuje się uruchomić, 

aby wprowadzić w życie Kartę i jej zobowiązania, 

 regularnego publicznego informowania o postępach we wdrażaniu Planu.
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Ochrona zdrowia 

Bydgoszcz dysponuje szeroką bazą placówek ochrony zdrowia. Kadra medyczna świadczy usługi, którymi 

Miasto wyróżnia się zarówno w kraju, jak i na świecie. Są to m.in. przeszczepy, leczenie otyłości, operacje 

neurochirurgiczne oraz leczenie nowotworów ośrodkowego układu nerwowego.  

Działania realizowane w 2021 r.:  

 Realizowano Miejski Program Ochrony Zdrowia 

Psychicznego do 2022 roku, w ramach którego m.in. 

udzielano pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

dzieciom oraz aktywizowano zawodowo osoby  

z zaburzeniami psychicznymi. 

 Organizowano Punkty Szczepień Powszechnych  

w związku z epidemią Covid-19 oraz transport 

wybranych grup osób. 

 Prowadzono prace związane z rozbudową 

Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii. 

Inne inwestycje z zakresu ochrony zdrowia: 

 Rozpoczęto budowę nowego budynku Szpitala 

Uniwersyteckiego nr 2 z lądowiskiem dla śmigłowców oraz 

budowę inwestycji Centrum Innowacyjnych Symulacji Medycznych VR i AR, czyli „Wirtualny szpital”. 

OBSZAR III. PRZYJAZNE WARUNKI ŻYCIA 

W konkursie Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny bydgoski Szpital Uniwersytecki  

nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy otrzymał nagrodę za najbardziej innowacyjną placówkę  

w Polsce. 

 

Podstawowe informacje o placówkach medycznych 

Bydgoskie szpitale 

Rozbudowa kompleksu budynków  

Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii 

W Rankingu Newsweeka Najlepszych Polskich Szpitali wyróżnione zostały 3 bydgoskie placówki:  

12. miejsce – 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką, 16. miejsce – Szpital Uniwersytecki nr 1 im. 

dr. A. Jurasza, 33. miejsce – Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela. 
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Sport i rekreacja 

Działania Miasta w 2021 r.: 

 Otwarto Centrum Rekreacji Astoria oraz 9. miejską pływalnię – Aqua Fordon przy Szkole 

Podstawowej nr 67. 

 Zakończono budowę hali pneumatycznej z boiskiem ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole 

Podstawowej nr 60 na ul. Bohaterów Kragujewca 10 (Kompleks Sportowy Chemik) oraz 

przebudowę nawierzchni bieżni lekkoatletycznej wokół boiska głównego na terenie 

Kompleksu Sportowego Gwiazda. 

 Przekazano dotacje celowe dla stowarzyszeń sportowych na kwotę 14 052 891 zł. 

 Przyznano nagrody sportowe drużynie Artego Bydgoszcz za osiągniecia sportowe na 

kwotę 400 200 zł. 

W minionym roku na stadionie Zawisza odbyły się Paralekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Była  

to największa i najważniejsza impreza paralekkoatletyczna poprzedzająca igrzyska paraolimpijskie  

w Tokio. Podczas Mistrzostw reprezentacja Polski wywalczyła aż 49 medali, w tym 15 złotych. 

 

 

Olimpijski Basen Astoria został uznany za najlepszy obiekt sportowy w konkursie „Budowa na 

Medal Pomorza i Kujaw”, organizowanym przez Pomorsko-Kujawską Izbę Budownictwa. 

Uhonorowani zostali zarówno Miasto Bydgoszcz, jak i wykonawca inwestycji – firma Alstal. 
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Młyny Rothera 

Kultura 

Bydgoszcz oferuje mieszkańcom zróżnicowaną ofertę kulturalną: 

 

Działania Miasta w 2021 r.: 

 Zrealizowano 18 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 36,7 mln zł, m.in. rewitalizację Teatru Kameralnego 

oraz Młynów Rothera (Park Kultury). 

 Wspierano indywidualny rozwój artystyczny twórców poprzez sfinansowanie 66 projektów stypendialnych 

na kwotę 307 tys. zł oraz przyznano 33 działaczom kultury nagrody okolicznościowe Prezydenta Miasta na 

kwotę 75,9 tys. zł. 

 Tworzono warunki dla stabilnego rozwoju miejskich instytucji kultury oraz wspierano instytucje 

finansowane przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez udzielanie wsparcia 

finansowego. 

Dotacje udzielone z budżetu Miasta: 
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Dotacje z budżetu Miasta udzielone Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
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W IV kwartale 2021 r. wzrosły średnie ceny transakcyjne 1 m2 mieszkania 

zarówno na rynku pierwotnym (do 7 671 zł), jak i wtórnym (do 6 102 zł). 

Warunki zamieszkania 

 

 

W Bydgoszczy w IV kwartale 2021 r. wzrosły średnie ceny transakcyjne 1 m2 mieszkania zarówno na rynku pierwotnym  

(do 7 671 zł) jak i na rynku wtórnym (do 6 102 zł). 

  

Działania Miasta w 2021 r.: 

 Miasto zarządzało 9 746 lokalami mieszkalnymi znajdującymi się w 1 814 budynkach. Przeprowadzano liczne 

remonty i modernizacje w mieszkaniowym zasobie gminy. 

 W ramach zadań remontowych i inwestycyjnych w zasobie komunalnym Miasta wydatkowano kwotę 24 990 

tys. zł. 

 Miasto Bydgoszcz przekazało kwotę 539 tys. zł jako dofinansowanie do realizowanego przez BTBS projektu 

budowy budynków mieszkalnych przy ul. Swarzewskiej 43/Sobieszewskiej 6. 

 W ramach dążeń do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych zawarto 138 umów na zasiedlanie wolnych lokali. 

 Rada Miasta Bydgoszczy przyjęła Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta 

Bydgoszczy na lata 2022-2030. 

 

 

Mieszkania na wynajem buduje Bydgoskie 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
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Bezpieczeństwo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyszczególnienie 2021 

Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw 

stwierdzonych przez Policję 
75,0% 

w tym przestępstwa:  

o charakterze kryminalnym 69,1% 

o charakterze gospodarczym 81,4% 

drogowe 99,5% 

Wyszczególnienie 2021 

Komisariat Policji Śródmieście 69,8% 

Komisariat Policji Szwederowo 78,1% 

Komisariat Policji Błonie 74,7% 

Posterunek Policji Osowa Góra 59,6% 

Komisariat Policji Wyżyny 71,7% 

Komisariat Policji Fordon 76,3% 

Średni czas reakcji Policji od otrzymania wezwania ogółem (minuty, sekundy) 
Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji realizowali patrole na obszarze swojego 

działania, tj. na terenie Bydgoszczy oraz gmin powiatu bydgoskiego: 

Wykrywalność sprawców przestępstw według poszczególnych komisariatów KMP 

W 2021 r. do Straży Miejskiej wpłynęły 24 804 zgłoszenia, z czego najwięcej dotyczyło: 

W 2021 r. w ramach monitoringu miejskiego ujawniono 2 610 zdarzeń, z czego 

992 skierowano do Policji, a 1 618 do Straży Miejskiej. 

 

Liczba kamer monitoringu wizyjnego 

 

W 2021 r. w Bydgoszczy miały miejsce 8 292 przestępstwa. 
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Działania Miasta w 2021 r.: 

 Działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców, porządku publicznego oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i zachowaniom przemocowym prowadziły różne 

podmioty w mieście. Wdrażano je poprzez realizację licznych programów, w tym m.in.: Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego, Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Miasta 

Bydgoszczy na lata 2018-2022, Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Miasta Bydgoszczy na lata 

2019-2022. 

 Utrzymywano aktualność „Planu Obrony Cywilnej Miasta” oraz zaktualizowano „Plan Ewakuacji III stopnia Miasta Bydgoszczy na okres zagrożenia i wojny”. 

 

Polityka społeczna 

Liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną w Bydgoszczy 

 

Podstawową przesłanką udzielenia osobom i rodzinom wsparcia,  

w ramach pomocy społecznej jest trudna sytuacja życiowa, której nie 

można przezwyciężyć mimo uprzedniego wykorzystania wszystkich 

własnych środków, możliwości i uprawnień. 

 

 

 

Wyszczególnienie 2021 

Liczba rodzin objętych pomocą społeczną 4 819 

Liczba osób w rodzinach objętych pomocą społeczną 7 897 

Liczba rodzin objętych pomocą w postaci pracy socjalnej 1 752 

Całodobowe usługi opiekuńcze dla osób wymagających opieki  

z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących 

samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, świadczą domy 

pomocy społecznej. 

 

Dla osób, które potrzebują opieki i wsparcia oraz mają trudności w samodzielnym 

funkcjonowaniu spowodowanym zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością 

intelektualną, przeznaczone są środowiskowe domy samopomocy i ośrodki wsparcia. 
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Działania Miasta w 2021 r.: 

 Za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej udzielano niezbędnej pomocy społecznej mieszkańcom (m.in. w postaci usług bytowych, opiekuńczych, 

wspomagających i edukacyjnych). Wsparciem objęto również osoby w kryzysie bezdomności. 

 W ramach pomocy społecznej realizowano zadania związane z opieką nad dzieckiem i rodziną oraz organizowano Rodzinną Pieczę Zastępczą. 

 Miasto Bydgoszcz było organem prowadzącym dla 8 żłobków z liczbą 1 180 miejsc, do których średnio uczęszczało 731 dzieci. 

 Realizowano Samorządowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych mieszkańców Bydgoszczy na lata 2020-2023 w celu poprawy warunków życia 

społecznego i zawodowego.  

 Udzielono dofinansowania osobom niepełnosprawnym w zakresie rehabilitacji, ograniczenia skutków niepełnosprawności, likwidacji barier utrudniających 

funkcjonowanie w społeczności lokalnej, w tym m.in. na likwidację barier w komunikowaniu, technicznych i architektonicznych, zakup sprzętu rehabilitacyjnego. 

Wyszczególnienie 2021 

Liczba rodzinnych domów dziecka 4 

Liczba dzieci przebywających w rodzinnych domach dziecka 35 

Liczba spokrewnionych rodzin zastępczych 235 

Liczba dzieci przebywających w spokrewnionych rodzinach 

zastępczych  
298 

Liczba niezawodowych rodzin zastępczych 76 

Liczba dzieci przebywających w niezawodowych rodzinach 

zastępczych  
97 

Liczba rodzin zastępczych zawodowych, w tym specjalistycznych i 

pełniących funkcję pogotowia ratunkowego 
17 

Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych zawodowych,  

w tym specjalistycznych i pełniących funkcję pogotowia ratunkowego 
41 

Wyszczególnienie 2021 

Liczba podopiecznych 156 

w tym dzieci i młodzież do 18. roku życia 49 

Liczba godzin wykonanych usług 23 560,5 

Instytucjonalna opieka nad dzieckiem na terenie Bydgoszczy realizowana 

była przez Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. 

Wsparciem dla rodzin jest natomiast pomoc asystenta rodziny. W 2021 r. 

wsparciem asystenta objęto 145 rodzin. 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi  

w miejscu ich zamieszkania realizował również Zespół Domów Pomocy 

Społecznej i Ośrodków Wsparcia. 

 

Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej na terenie Bydgoszczy jest Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej. 
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 Realizowano zadania w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd, mającego na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających 

uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji, m.in. poprzez zakupy protez, sprzętu elektronicznego, pomoc w utrzymywaniu sprawności 

technicznej elektrycznych wózków inwalidzkich. 

 Wdrażano liczne programy mające na celu zapobieganie i rozwiązywanie problemów społecznych w tym m.in.: Program wspierania rodziny dla Miasta Bydgoszczy 

na lata 2021-2023, Program rozwoju pieczy zastępczej dla Miasta Bydgoszczy na lata 2021-2023, Miejski program 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, Program aktywności 

lokalnej dla Miasta Bydgoszczy na lata 2018-2025.   

 Realizowano wiele przedsięwzięć skierowanych do seniorów, mających na celu aktywizację tej grupy mieszkańców. 

Zlecono również przeprowadzenie badania oraz opracowanie Diagnozy potrzeb i potencjału seniorów 

mieszkających w Bydgoszczy w celu dopasowania działań skierowanych do ich potrzeb.  

 Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy realizował Program przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz 

aktywizacji lokalnego rynku pracy do 2030 roku. 
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Zagospodarowanie przestrzenne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działania Miasta w 2021 r.: 

 Podjęto uchwałę w sprawie utworzenia Parku Kulturowego Stare Miasto w Bydgoszczy, która ma na celu: poprawę ładu przestrzennego, wypracowanie 

standardów zagospodarowania przestrzeni, ochronę krajobrazu kulturowego, zabytków nieruchomych i przestrzeni publicznych historycznego układu 

urbanistyczno-architektonicznego Starego Miasta oraz wybranych przyległych obszarów, w tym wpisanych do rejestru zabytków. 

 Prowadzono prace związane z opracowaniem Bydgoskich standardów zieleni w ramach projektu „Bez lipy!”. Będzie to zbiór zasad i dobrych praktyk w zakresie 

projektowania, wprowadzania i utrzymywania zieleni w mieście. 

 

 

 

OBSZAR IV. ZDROWE I BEZPIECZNE ŚRODOWISKO 

W 2021 r. uchwalone zostały 4 miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego o łącznej pow. 147 ha. Podjęto także uchwały o przystąpieniu  

do sporządzenia kolejnych 2 planów o pow. 7,96 ha. 

21 mpzp – 1 709,16 ha 

w trakcie opracowywania 

Ogólna powierzchnia geodezyjna Bydgoszczy wynosi 175,98 km2. 

Struktura gruntów według kierunków wykorzystania w 2021 r. 
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Jakość powietrza i gospodarka niskoemisyjna 

Stacja 

pomiarowa 

Liczba dni  
z przekroczeniem 

dopuszczalnego stężenia 
24-godz. dla PM10 

2021 

Plac Poznański 54 

ul. Warszawska 40 

norma 35 dni 

 

Działania Miasta w 2021 r.: 

 W walce z tzw. „niską emisją” z mieszkalnictwa udzielano mieszkańcom dotacji na wymianę źródeł ogrzewania opalanych paliwem stałym na niskoemisyjne 

urządzenia grzewcze, tj. gazowe, elektryczne, zasilane olejem opałowym, OZE lub kotłami węglowymi/na biomasę spełniającymi wymagania ekoprojektu lub 

podłączenie do sieci cieplnej. Efektem działań było zlikwidowanie 584 nieekologicznych urządzeń grzewczych na paliwa stałe 

w 428 gospodarstwach domowych. W lokalach należących do mieszkaniowego zasobu Miasta zlikwidowano 190 urządzeń 

grzewczych opalanych węglem (w tym 28 urządzeń z dotacją na wymianę źródła ogrzewania).  

 Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zwiększało efektywność energetyczną poprzez przebudowę oraz 

termomodernizację sieci ciepłowniczej, modernizację urządzeń i węzłów ciepłych oraz budowę źródeł ciepła pracujących w 

wysokosprawnej kogeneracji, zasilanych gazem ziemnym. Do sieci cieplnej podłączono 66 nowych odbiorców. Ponad 88% 

mieszkań w Bydgoszczy wyposażonych było w instalację centralnego ogrzewania. 

 

W 2021 r. przekroczenia dopuszczalnego stężenia dobowego PM10 oraz 

średniego stężenia rocznego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym zdecydowały  

o przyznaniu przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska niekorzystnej klasy 

C przy ocenie jakości powietrza dokonanej ze względu na ochronę zdrowia ludzi. 

KPEC Sp. z o.o. po raz drugi zwyciężył w Ogólnopolskim Rankingu Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej PEC 2021 organizowanym przez Strefę Gospodarki Gazety 

Prawnej (pierwsze miejsce zajął też w 2019 r.). 
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 Dążono do ograniczenia emisji transportowej, m.in. przez: zakup pojazdów niskoemisyjnych do wykonywania zadań publicznych, rozbudowę systemu ITS, 

parkingów i węzłów przesiadkowych oraz infrastruktury rowerowej. Według Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych na koniec 2021 r. w Bydgoszczy 

funkcjonowało 28 punktów ładowania pojazdów elektrycznych w 13 lokalizacjach (stacjach). W ciągu roku powstały 3 nowe stacje (ul. Fieldorfa 12A, ul. 3 Maja 6 

i ul. Wrocławska 3) dysponujące łącznie 5 punktami ładowania. 

 Przyjęto Plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu dla Miasta Bydgoszczy do roku 2030 (SECAP). 

 Bydgoszcz posiadała w swoich zasobach 42 instalacje fotowoltaiczne zainstalowane na budynkach szkół, żłobkach, obiektach sportowych i budynkach miejskich  

o łącznej mocy 706,94 kW. W 2021 r. uruchomiona została największa elektrownia fotowoltaiczna na miejskim budynku zlokalizowana na dachu nowej Astorii,  

która pozwoli na roczną produkcję prawie 130 MWh energii elektrycznej. 

 Specjalistyczna grupa Straży Miejskiej przeprowadziła 1 775 kontroli, podczas których ujawniono 368 przypadków spalania odpadów. 

 

 

Gospodarka wodno-ściekowa 

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w 2021 r. dostarczyły 16 mln m3 wody do prawie 30 tys. odbiorców, w tym 26 tys. gospodarstw domowych. Jakość wody 

pitnej spełniała wymogi norm polskich i europejskich oraz była zgodna z wytycznymi WHO. 

W 2021 r. prawie wszyscy mieszkańcy miasta (99,6%) korzystali z sieci kanalizacji sanitarnej. System oczyszczania ścieków oparty jest o dwie oczyszczalnie ścieków: 

„Fordon” i „Kapuściska”. Korzystają z niego także gminy ościenne: Dąbrowa Chełmińska, Solec Kujawski, Sicienko, Osielsko, Dobrcz, Białe Błota. 

 

Działania realizowane w 2021 r.: 

 Realizowano Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021-2024. Prowadzono prace związane z budową i przebudową 

sieci wodociągowej oraz z rozbudową i modernizacją kanalizacji sanitarnej. Długość sieci wodociągowej wzrosła o 5,9 km, a sieci kanalizacyjnej – o 3,5 km. 

 Realizowano wieloletni projekt Modernizacja oczyszczalni ścieków KAPUŚCISKA – II etap oraz wykonanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami  

wod.-kan.  

 Modernizowano kanalizację deszczową i wdrażano projekt Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian 

klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy o wartości 258 mln zł z dofinansowaniem z POIiŚ w wysokości 154,8 mln zł. 

Bydgoszcz zajęła 4. miejsce w rankingu Water City Index 2021 w kategorii metropolie. Miasta poddano analizie w czterech kategoriach: Życie, Kultura i ludzie, 

Gospodarka i biznes oraz Zagrożenie. W tej ostatniej Bydgoszcz zajęła 1. miejsce, dzięki działaniom związanym z gospodarowaniem wodami opadowymi. 
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Zieleń 

Zieleń miejska, razem z otaczającymi lasami stanowiła 34% powierzchni 

miasta. Same obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie 

chronione w granicach Bydgoszczy, należące do Nadwiślańskiego Parku 

Krajobrazowego oraz obszarów chronionego krajobrazu, stanowiły blisko 

25% powierzchni miasta. 

Powierzchnia terenów zieleni w stałym utrzymaniu 

Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej 

2021 

Powierzchnia parków skwerów, bulwarów (w ha): 642,88 

parki, skwery, bulwary 287,46 

zieleń przyuliczna 355,42 

Powierzchnia lasów gminnych i LPKiW (w ha): 384,15 

powierzchnia lasów komunalnych 177,45 

powierzchnia LPKiW 206,70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasadzenia i ubytki wykonane 2021 

Nasadzenia:  

drzew 
w szt. 

2 901 

krzewów 34 579 

Ubytki:  

drzew w szt. 6 861 

krzewów w m2 2 974 

Powierzchnia obszarów prawnie chronionych 2020 

Powierzchnia obszarów prawnie chronionych ogółem (w ha) 4 321,67 

Obszary chronionego krajobrazu razem (w ha) 2 824,84 

Parki krajobrazowe razem (w ha) 1 486,00 

Użytki ekologiczne (w ha) 10,83 

Ścieżki dydaktyczne 

Działania Miasta w 2021 r.: 

 Realizowano przedsięwzięcia związane z przebudową miejskich parków, 

skwerów i zieleni przyulicznej. 

 Do elementów przyrodniczych objętych ochroną włączono 4 obiekty: 

okazałe drzewa lub skupiska drzew. Na koniec roku objęte ochroną były 

102 pomniki przyrody. 

 Tworzono małe tereny rekreacji, w tym tzw. parki kieszonkowe. 

 W ramach projektu Bez lipy! utworzono Zespół ds. zieleni, którego celem 

jest partycypacyjne opracowanie i wdrożenie Standardów Zarządzania 

Zielenią. 

 Kontynuowano projekt BeePathNet Budowanie i łączenie miast 

świadomych roli pszczół w Europie. 
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Ochrona powierzchni ziemi, adaptacja miasta do zmian klimatu 

W 2021 r w przeliczeniu na 1 mieszkańca przypadało 482 kg zebranych odpadów 

komunalnych, tj. o 2,6% mniej niż w poprzednim roku. 

 

Odebrane odpady komunalne 2021 

Razem w Mg  145 251 

odpady zmieszane  70 064 

papier, tektura 8 673 

metale i tworzywa sztuczne 15 052 

opakowania ze szkła 8 080 

odpady ulegające biodegradacji 22 845 

odpady budowlane i rozbiórkowe (o kodzie 17) 11 369 

pozostałe odpady: odpady wielkogabarytowe, ZSEE, leki i inne  9 168 

 

 

Działania Miasta w 2021 r.: 

 Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych za 2021 r. wyniósł w Bydgoszczy 24,83% przy wymaganych ustawowo 

20%. 

 Rozpoczęto budowę instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami MKUO ProNatura Sp. z o.o.  

 Zlikwidowano 352 tzw. „dzikie wysypiska”. 

 Realizowano Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta Bydgoszczy, m.in. udzielając finansowego wsparcia działaniom związanym z likwidacją  

i utylizacją azbestu.  

 Wdrażano zadania ujęte w Planie adaptacji miasta Bydgoszczy do zmian klimatu do roku 2030. 

 Prowadzono monitoring terenów zanieczyszczonych historycznie oraz terenów, na których występuje bezpośrednie zagrożenie szkodą lub szkoda w środowisku.  

 Zlecono wykonanie badań stanu zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych na terenie osiedla Łęgnowo-Wieś w celu bieżącej obserwacji stanu 

zanieczyszczenia wód podziemnych migrujących z terenu dawnych Z.Ch. „Zachem” w kierunku osiedla.  

 

Każdy mieszkaniec Bydgoszczy dostarczył do PSZOK przeciętnie 13,79 kg 

odpadów, tj. o ponad 2 kg więcej niż w 2020 r. 

 

Ilość odpadów zebranych w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów w Mg 
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Transport 

Bydgoszcz to ważny węzeł transportowy. Krzyżują się tu szlaki kolejowe, drogowe, wodne śródlądowe oraz funkcjonuje międzynarodowy port lotniczy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyszczególnienie 2021 

Wypadki drogowe ogółem 123 

zabici 2 

ranni 146 

Kolizje drogowe 5 292 

OBSZAR V. NOWOCZESNY TRANSPORT I KOMUNIKACJA 

Działalność bydgoskiego lotniska w 2021 r. 

Kierunki stałych połączeń krajowych: Warszawa, Kraków. 

Kierunki stałych połączeń zagranicznych: Londyn Stansted, 

Londyn Luton, Birmingham, Dublin, Antalya. 

 

Sieć drogowa 

Bydgoska sieć drogowa w 2021 r. obejmowała 761,41 km dróg. Na 1 km2 

powierzchni miasta przypadło 4,33 km dróg publicznych. 

 

W 2021 r. bydgoszczanie najczęściej podróżowali samochodami osobowymi 

napędzanymi benzyną (61,0% wszystkich samochodów osobowych), olejem 

napędowym (24,0%) oraz gazem LPG (11,8%). 

 

Systematyczny przyrost samochodów w mieście stwarza 

potrzebę funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania (SPP). 

W 2021 r. na bydgoskich 

ulicach wystąpiła najmniejsza 

od kilku lat liczba wypadków 

drogowych. 
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Działania Miasta w 2021 r.: 

 W celu zmniejszenia natężenia ruchu samochodowego na głównych ciągach komunikacyjnych, prowadzono prace budowlane parkingów typu Park&Ride („parkuj  

i jedź”) oraz Park&Go („parkuj i idź”): na ul. Kujawskiej na 134 miejsca, u zbiegu ul. Gdańskiej i ul. Rekreacyjnej na 125 miejsc parkingowych, pomiędzy ulicami: Nad 

Torem, Grunwaldzką i stacją benzynową dla 75 pojazdów, przy ul. Grudziądzkiej na 570 miejsc, na Przylesiu na 161 miejsc parkingowych. 

 Kontynuowano realizację Wieloletniego programu utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy. W ciągu ostatnich pięciu lat 

powstało ponad 35 km ulic osiedlowych z twardą nawierzchnią.  

 Równolegle do realizowanych inwestycji, prowadzono prace projektowe dla kolejnych przedsięwzięć drogowych. W 2021 r. zlecono m.in. koncepcję przebudowy 

ronda Jagiellonów oraz kładki dla pieszych nad ul. Wojska Polskiego. 

 Rozbudowywano infrastrukturę rowerową przy ulicach: Focha, Kujawskiej, Kolbego, Andersa. Na Alejach Ossolińskich powstały wydzielone pasy ruchu dla 

jednośladów, zastosowano kontraruch rowerowy lub kontrapasy.  

 Kontynuowano prace przy budowie i modernizacji wielu chodników – wyremontowano łącznie powierzchnię 5 838 m2 chodników. Nowa infrastruktura dla pieszych 

powstawała także wraz z rozbudową ważnych ulic m.in.: przy budowie ul. Kujawskiej, przy budowie buspasa na ul. Kolbego. 

 Zastosowano wiele elementów poprawiających bezpieczeństwo, przede wszystkim z myślą o pieszych i rowerzystach: doświetlono 26 przejść dla pieszych w 16 

lokalizacjach, zamontowano dodatkowe aktywne znaki drogowe, progi zwalniające, sygnalizacje świetlne, separatory, azyle dla pieszych, skrzyżowania wyniesione, 

progi zwalniające itp. 

 Utrzymywano i rozbudowywano bydgoską sieć komunikacji publicznej: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sieć autobusowa 2021 

Liczba linii ogółem 46 

Długość czynnych tras komunikacyjnych (w km) 295,7 

Długość linii ogółem (w km), w tym: 717,2 

aglomeracyjne 177,4 

Sieć tramwajowa 2021 

Liczba linii  11 

Długość czynnych tras komunikacyjnych (w 

km) 

40,5 

Długość linii (w km) 126,0 

Miasto Bydgoszcz zajęło 2. miejsce w rankingu miast, w których tramwaje osiągają najwyższe prędkości. Raport opracował portal „Puls Gdańska”. 

Miasto Bydgoszcz zajęło czwarte miejsce w zestawieniu TOP 9 Rowerowych Polskich Miast, opublikowanym w 2021 r. W rankingu docenione zostały bydgoskie 

projekty, które powstają przy udziale mieszkańców i społeczników oraz wysokie bezpieczeństwo rowerzystów. Ranking opracowało centrumrowerowe.pl.  
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Podmioty gospodarki narodowej  

w rejestrze REGON 
2021 

Ogółem 45 388 

sektor prywatny 43 786 

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 30 141 

spółki handlowe 5 845 

w tym spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego 584 

spółki cywilne 4 304 

spółdzielnie 49 

fundacje 352 

stowarzyszenia i podobne organizacje społeczne 1 014 

sektor publiczny ogółem 764 

państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego  337 

przedsiębiorstwa państwowe 1 

spółki handlowe 45 

 

 

 

OBSZAR VI. NOWOCZESNA GOSPODARKA 

Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa mieszkańców Wsparcie przedsiębiorczości  

Działania wspierające były realizowane przede wszystkim przez miejskie instytucje 

otoczenia biznesu:  

 Bydgoską Agencję Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o.: „Szkoła Biznesu”, cykl 

„Spotkań z przedsiębiorczością”, realizacja programu „Akcja Akceleracja!”, 

projekt „Akcja Konsultacja”, organizacja szkoleń, realizowano projekt 

Wsparcie internacjonalizacji MŚP oraz promocji gospodarczej regionu na 

obszarze funkcjonowania Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz.  

 

Większość podmiotów gospodarczych w Bydgoszczy, tj. 66,4%, stanowiły 

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 

 Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.: realizowano projekt 

Level Up, przygotowano nowe przestrzenie biurowe wraz z pełną 

infrastrukturą wspierającą w Centrum Technologicznym, zwiększono liczbę 

miejsc coworkingowych w obiekcie IDEA Przestrzeń Biznesu, rozpoczęto 

budowę nowego Inkubatora Przedsiębiorczości. 

Rozwój sieci współpracy 
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Działalność naukowa, badawczo-rozwojowa, innowacje 

Bydgoszcz jest jednym z dwóch ośrodków akademickich w regionie. W roku 

akademickim 2020/2021 w szkołach wyższych kształciło się 28,6 tys. 

studentów, w tym 1,3 tys. cudzoziemców, w następujących uczelniach: 

Na mocy ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie nazwy UTP powstała 

najmłodsza politechnika w Polsce – Politechnika Bydgoska im. Jana  

i Jędrzeja Śniadeckich. 

W 2021 r. do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej wpłynęło 51 

zgłoszeń bydgoskich uczelni dotyczących ochrony praw własności 

przemysłowej, z których większość stanowiły wynalazki. Poza jednostkami 

naukowymi, o nadanie praw własności przemysłowej występowały też 

podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne. 

Zgłoszenia i uzyskane prawa 

własności przemysłowej 

bydgoskich szkół wyższych 

Zgłoszenia 
Uzyskane  

prawa własności 

2021 2021 

Ogółem 51 29 

Wynalazki 26 27 

Wzory użytkowe 4 2 

 

Wyszczególnienie 2021 

RAZEM 32 

Politechnika Bydgoska im. J.J. Śniadeckich  4 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego  2 

Collegium Medicum im. L. Rydygiera UMK 3 

Wyższa Szkoła Gospodarki  23 

W sektorze prywatnym status Centrum Badawczo-Rozwojowego od Ministra 

Rozwoju i Technologii uzyskały trzy podmioty ulokowane w Bydgoszczy: 

Instytut Genetyki Sądowej Sp. z o.o., Softblue S.A. oraz Atos Poland R&D  

(w 2021 r.).  

Istotnym elementem we współpracy między szkołami wyższymi i biznesem są 

spółki typu spin-off i spin-out powołane w celu komercjalizacji wyników badań 

naukowych oraz transferu wiedzy do gospodarki.  

 

Liczba przedsiębiorstw akademickich typu spin-off oraz spin-out na 

uczelniach bydgoskich 

 

W 2021 r. dwie największe bydgoskie uczelnie realizowały wiele projektów 

innowacyjnych i badawczo-rozwojowych, łączących naukę z biznesem.  

Wybrane osiągnięcia UKW: srebrne medale podczas 3. Globalnego Forum 

Innowacji na Cyprze dla pracowników naukowych z Wydziału Mechatroniki, Złoty 

Medal INNO WINGS w kategorii „Technologie materiałowe, procesy produkcyjne  

i logistyczne” dla pracowników naukowych z Wydziału Mechatroniki, tytuł Lidera 

Innowacji Pomorza i Kujaw w kategorii jednostka naukowa/zespół badawczy dla 

naukowców z Katedry Chemii i Technologii Poliuretanów. 

Wybrane osiągnięcia Politechniki Bydgoskiej: nagrody dla wynalazków 

pracowników uczelni na XIV Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji 

INTARG 2021, nagroda dla projektu w 21. edycji konkursu Narodowego Centrum 

Nauki Opus.  
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Turystyka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działania Miasta w 2021 r.: 

 Bydgoszcz należy do Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej, w ramach której organizowano 

podróże studyjne dla touroperatorów oraz dziennikarzy, brano udział w szkoleniach (Akademia liderów 

turystyki), uczestniczono w 10. edycji regionalnego projektu „Paszport Turystyczny”. 

 Za pośrednictwem Bydgoskiego Centrum Informacji promowano wizerunek Bydgoszczy. BCI  

w 2021 r. odwiedziło 26 378 osób.  

 W czerwcu 2021 r. uruchomiono Bydgoską Kartę Turysty w formie aplikacji, którą można doładować 

wybranym pakietem zwiedzania zawierającym atrakcje dla dorosłych i dzieci. Karta umożliwia darmowe 

korzystanie z większości bydgoskich muzeów, atrakcyjne rabaty oraz przejazdy komunikacją publiczną 

bez dodatkowych opłat. Do końca roku sprzedano 274 pakiety. 

 Wraz z 10 największymi polskimi miastami uczestniczono w akcji promocyjnej #MiastowMiasto 

propagującej spędzanie wakacji w polskich miastach. 

 

 

 

Turystyczne obiekty noclegowe  

w Bydgoszczy 
2021 

Turystyczne obiekty noclegowe ogółem 31 

Hotele 25 

Inne obiekty hotelowe 1 

Szkolne schroniska młodzieżowe 1 

Zespoły domków turystycznych – 

Pola biwakowe 1 

Hostele 1 

Pokoje gościnne/kwatery prywatne 1 

Kwatery agroturystyczne – 

Pozostałe turystyczne obiekty 1 

W 2021 r. turystyczne obiekty noclegowe oferowały 3,3 tys. miejsc (blisko 90% z nich znajdowała 

się w hotelach). 
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W dniu 1 stycznia 2022 r. weszły w życie przepisy ograniczające dochody samorządów z tytułu udziału w podatku PIT. W praktyce oznacza to, że Miasto zostało 

pozbawione dochodów na poziomie 53 mln zł. Konsekwencją zmiany struktury dochodów i wydatków jest drastyczne pozbawienie samorządów środków własnych 

(z nadwyżki bieżącej) na inwestycje. 

 

Sytuacja w 2022 r. powoduje konieczność zweryfikowania zakresu planów działania. Ze względu na podlegający ciągłym modyfikacjom stan prawny otoczenia 

środowiska samorządowego, według stanu na dzień przedłożenia niniejszego dokumentu, nie ma podstaw do określenia warunków działania samorządu  

w latach następnych. Trudne lub wręcz niemożliwe jest określenie przyszłej wysokości dochodów i wydatków, a tym samym zdolności Miasta Bydgoszczy do 

rozwoju. 

 

 

 

 

ANEKS DOTYCZĄCY SYTUACJI FINANSOWEJ MIASTA BYDGOSZCZY 

Podsumowaniem sytuacji finansowej Miasta i jego perspektyw zdolności  

do rozwoju jest aktualizacja ratingu Fitch, dokonana w maju 2022 r.: 

 

„(…) Utrzymanie ratingów na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym (RWN) odzwierciedla naszą niepewność co do możliwego wpływu reformy 

fiskalnej „Polski Ład” na budżet Bydgoszczy. W dniu 24 marca 2022 r. rząd zapowiedział wprowadzenie istotnych zmian do "Polskiego Ładu" zaledwie po 

trzech miesiącach od wejścia w życie ustawy w styczniu 2022 r. Proponowane zmiany obejmują m.in. obniżenie pierwszego progu podatkowego w 

podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) do 12% z 17% (zmiana ma wejść w życie od 1 lipca 2022 r.).  

Przewidywane zmiany wpłyną przede wszystkim na system finansowania polskich gmin, dodatkowo zmniejszając ich dochody podatkowe, które już  

w pierwotnej wersji reformy podatkowej miały być niższe (porównując je do sytuacji, gdyby reforma nie została wprowadzona). W przypadku Bydgoszczy 

musimy dokonać ponownej rewizji naszych scenariuszy ratingowych, ponieważ zapowiedziana zmiana ustawy może doprowadzić do pogorszenia profilu 

finansowego Miasta, a w konsekwencji wpłynąć na jego ratingi.(…)” 


