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Bydgoszcz, 17.01.2019 r. 

Notatka z przebiegu spotkań Zespołów Roboczych Społeczeństwo, Gospodarka, Środowisko  

w ramach prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku. 

Termin spotkań: 7-9 stycznia 2019 r. godz. 15.00 - 17.00 

Miejsce: Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Gdańska 5, Bydgoszcz.  

Cel i tematyka spotkania:  

Wypracowanie propozycji katalogu programów wdrożeniowych dla celów aktualizowanej Strategii 

Rozwoju Bydgoszczy. 

Uczestnicy:  

Mieszkańcy Bydgoszczy oraz przedstawiciele lokalnych organizacji i instytucji zapisani do pracy  

w Zespołach w ramach włączania mieszkańców w prace nad Strategią, a także przedstawiciele Urzędu 

Miasta Bydgoszczy oraz miejskich jednostek organizacyjnych merytorycznie powiązani z zakresami 

tematycznymi poszczególnych Zespołów. 

Przekazane materiały:  

Uczestnikom spotkań z wyprzedzeniem przesłano: 

 zestawienie propozycji celów kierunkowych i operacyjnych według strategicznych obszarów 

funkcjonowania miasta, 

 zestawienie obowiązujących programów, polityk i strategii w podziale na obszary 

strategiczne.  

Przebieg spotkań: 

Spotkania Zespołów Roboczych poprowadziła p. Maria Wasiak, Zastępca Prezydenta Bydgoszczy 

pełniąca funkcję Koordynatora aktualizacji Strategii Rozwoju Bydgoszczy do 2030 r. 

W ramach wprowadzenia p. Maria Wasiak omówiła prezentację dotyczącą podsumowania przebiegu 

dotychczasowych prac nad aktualizacją Strategii oraz przybliżyła ich wyniki, w tym m.in. 

 wyodrębnione strategiczne obszary funkcjonowania miasta, 

 naturalne sprzeczności interesów różnych grup mieszkańców odnotowane w toku prac, 

 propozycję wizji Bydgoszczy do 2030 r. i wyzwań stojących przed miastem, 

 analizę SWOT dla całego miasta, 

 propozycję układu dokumentu wraz ze schematem opisu planu strategicznego, 

 propozycję kryteriów dla programów wdrożeniowych.   

Ponadto zaprezentowany został harmonogram dalszych prac. 

Główną część spotkania stanowiła dyskusja uczestników mająca na celu określenie rekomendacji  

dla katalogu programów wdrożeniowych dla poszczególnych celów kierunkowych aktualizowanej 

Strategii wraz ze wskazaniem zagadnień, które powinny obejmować. 

Na zakończenie spotkania nastąpiło podsumowanie głównych wątków dyskusji oraz ustalenia  

w zakresie dalszych prac. 
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Każdy z Zespołów Roboczych pracował nad propozycją programów wdrożeniowych w obszarach 
merytorycznie przypisanych danemu Zespołowi, tj.: 

 Zespół Społeczeństwo – Obszar I Sprawne i efektywne zarządzanie miastem; Obszar  
II Aktywni i otwarci obywatele; Obszar III Przyjazne warunki życia.  

 Zespół Gospodarka: Obszar VI Nowoczesna gospodarka;  

 Zespół Środowisko – Obszar IV Zdrowe środowisko; Obszar V Nowoczesny transport  
i komunikacja. 

Z uwagi na tematyczne zróżnicowanie zagadnień będących przedmiotem prac Zespołów Roboczych, 
poniżej prezentujemy odrębne informacje w zakresie zgłaszanych postulatów oraz ustaleń dla 
każdego z Zespołów. 

Poruszana tematyka oraz ustalenia z dyskusji Zespołu Roboczego Społeczeństwo 

 

Omawiane kwestie 

 potrzeba i zakres wspierania osób starszych w ramach proponowanego programu aktywizacji 
seniorów, 

 zastosowanie propozycji kryteriów, które powinny spełniać programy wdrożeniowe  
do obowiązujących dokumentów strategicznych, 

 istotność programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej oraz pomocy Miasta w zakresie 
dożywiania, 

 potrzeba stworzenia programu komunikacji miasta z mieszkańcami, 

 poszerzenie programów dotyczących działalności NGO o rozwiązania uwzględniające 
mieszkańców, którzy nie są zrzeszeni w organizacjach a również działają społecznie, 

 rozwój uczelni i zapewnienie atrakcyjnej oferty edukacyjnej dla ludzi młodych, zwiększenie liczy 
absolwentów kierunków technicznych, 

 wdrożenie vision zero jako metody zarządzania infrastrukturą drogową, w której celem jest 
bezpieczeństwo użytkowników tej infrastruktury, 

 uwzględnienie w Strategii Rozwoju Edukacji aspektu wiedzy o społeczeństwie obywatelskim, 

 wdrożenie programu przeciwdziałania odtwarzaniu nierówności społecznych w systemie edukacji 
społecznej, 

 rozwój i propagowanie edukacji w systemie pozaszkolnym, 

 uwzględnienie w programach dot. terenów rekreacji i wypoczynku zagospodarowania i rozwoju 
terenów nadrzecznych, 

 potrzeba stworzenia programu w zakresie zarządzania kontaktami z klientami UMB i miejskich 
jednostek organizacyjnych, 

 uwzględnienie w proponowanym programie informatyzacji miasta również miejskich jednostek 
organizacyjnych i innych instytucji na terenie miasta, 

 potrzeba uwzględnienia w celu Wsparcie dla osób potrzebujących i zagrożonych wykluczeniem 
społecznym na rzecz aktywizacji zawodowej i pozazawodowej odnotowanego zjawiska 
niekorzystnej struktury wieku osób bezrobotnych, w której znaczącą cześć stanowią osoby 50+,  

 zasadność przypisania celów strategicznych i kierunkowych celów do konkretnych obszarów. 

Ustalenia 

Uczestnicy spotkania zostali poproszeni o przesyłanie w terminie do 28 stycznia 2019 r. propozycji 
dotyczących: 

 nowych  programów wdrożeniowych oraz uwag do programów istniejących,  

 rekomendacji w zakresie formuły dalszych prac w ramach Zespołów Roboczych bądź propozycji 
osób/instytucji/organizacji, których udział w pracach Zespołu wniósłby cenny wkład.  
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Poruszana tematyka oraz ustalenia z dyskusji Zespołu Roboczego Gospodarka 

Poruszana tematyka oraz ustalenia z dyskusji Zespołu Roboczego Środowisko 

 

Omawiane kwestie 

 potrzeba stworzenia programu wsparcia rozwoju gospodarczego Bydgoszczy, 
 dobór i wartości docelowe proponowanych wskaźników, 
 potrzeba powołania zespołów projektowych obejmujących różne grupy interesariuszy 

reprezentujące biznes i środowiska akademickie na potrzeby tworzenia programów 
wdrożeniowych, alternatywnie powołanie rzecznika ds. przedsiębiorczości, 

 potrzeba stwarzania dogodnych warunków dla przedsiębiorstw, które wpisują się we współpracę 
z uczelniami, promują wdrażanie wysokich technologii, patentów vs dywersyfikacja branż  
i zatrudnianych zawodów,  

 potrzeba przyciągania do miasta inwestorów, specjalistów, menedżerów w kontekście poziomu 
wynagrodzeń w mieście oraz komfortu życia w Bydgoszczy, 

 niska aktywność publicznych środowisk akademickich w zakresie nowych inicjatyw w ramach 
współpracy z przedsiębiorcami i Miastem.  

Ustalenia 

Uczestnicy spotkania zostali poproszeni o przesyłanie w terminie do 28 stycznia 2019 r. propozycji 
dotyczących: 

 nowych  programów wdrożeniowych oraz uwag do programów istniejących,  
 instrumentów do zastosowania przez Miasto, które miałyby na celu wspieranie rozwoju 

gospodarczego (szczególnie takich, które nie mają charakteru doraźnego), 
 ewentualnych przykładów, jeśli takie są znane, w zakresie współpracy przedsiębiorstw  

i środowisk akademickich, które mają miejsce w innych miastach, 
 osób/instytucji/organizacji, których zaangażowanie w prace stanowiłoby cenny głos danego 

środowiska w opracowywanie programów wdrożeniowych. 

Omawiane kwestie 

 potrzeba stworzenia kodeksu reklamowego, 
 wprowadzenie tzw. stref czystego transportu oraz ich zasadność w przypadku Bydgoszczy, 
 potrzeba wprowadzenia wieloletniego programu budowy dróg rowerowych i chodników, którego 

efektem będzie bezpieczne, szybkie i sprawne poruszanie się po mieście pieszo i rowerem, 
 postulat usuwania jemioły z drzew z terenu miasta, 
 problem niskiej emisji, konieczność kontynuowania zadań w zakresie wymiany pieców oraz 

dobór narzędzi sprzyjających wymianie, 
 zwiększenie liczby budynków podłączonych do miejskiej sieci cieplnej, 
 rewitalizacja Bydgoskiego Węzła Wodnego, uruchomienie transportu wodnego, 

zagospodarowanie nabrzeży, inwentaryzacja brzegów, 
 dobór i wartości docelowe proponowanych wskaźników, 
 możliwość tworzenia w mieście zielonych dachów i ścian, 
 potrzeba wdrożenia programu poprawy dostępności przestrzeni publicznych, 
 uproszczenie komunikacji mieszkańców z urzędem miasta w sprawach interwencyjnych, 

stworzenie platformy usług miejskich. 

Ustalenia 
Uczestnicy spotkania zostali poproszeni o przesyłanie w terminie do 28 stycznia 2019 r. propozycji 
dotyczących: 

 nowych  programów wdrożeniowych oraz uwag do programów istniejących, 
 rekomendacji w zakresie formuły dalszych prac w ramach Zespołów Roboczych bądź propozycji 

osób/instytucji/organizacji, których udział w pracach Zespołu wniósłby cenny wkład.  
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Dalszy przebieg prac: 

W ramach kontynuacji prac po spotkaniach uczestnikom przesłano: 

 prezentację ze spotkania, 

 propozycję wskaźników w poszczególnych obszarach strategicznych, 

 zestawienie programów obowiązujących wraz ze wstępnymi propozycjami nowych, 

 kartę programu umożliwiającą zgłaszanie propozycji nowych bądź odniesienie się  

do istniejących dokumentów strategicznych. 

Otwarta została możliwość zgłaszania spostrzeżeń w zakresie treści omówionych podczas spotkania 

oraz ustalony termin na realizację przyjętych w poszczególnych Zespołach ustaleń.  

Zebrane materiały posłużą Wydziałowi Zintegrowanego Rozwoju do dalszych działań analitycznych 

oraz prac nad projektem zaktualizowanego dokumentu Strategii Rozwoju Bydgoszczy. 

 

 

 

Notatkę sporządziła: 

Monika Kilan 


