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WPROWADZENIE  
 

W 2015 roku społeczno-gospodarcza sytuacja Bydgoszczy była równie trudna do zdefiniowania, jak w kilku 
ostatnich latach. Innymi słowy, nie kaŜda sfera Ŝycia miasta odznaczała się złą kondycją, ale teŜ nie kaŜda 
rozwijała się w tempie satysfakcjonującym. Ta skomplikowana sytuacja jest wynikiem wielu, często 
niezaleŜnych czynników zewnętrznych, a osiągnięte wyniki w wielu dziedzinach są nierzadko zbieŜne  
z trendami odnotowywanymi w kraju. Konstatując, bydgoska gospodarka ewoluuje, wymagając stałej 
czujności i gotowości do reagowania na zmiany.  

 

W 2015 roku korzystne zmiany w stosunku do roku poprzedniego odnotowano m.in. na rynku pracy. Nastąpił 
spadek stopy bezrobocia z 7,4% do 5,4% (w kraju z 11,4% do 9,8%). Liczba bezrobotnych spadła ogółem  
o ponad 3,3 tys. osób. Warto teŜ wspomnieć o małej liczbie zapowiedzi redukcji zatrudnienia w ramach 
zwolnień grupowych – tylko 130 pracowników z 6 zakładów pracy. 

Dobre wyniki sprzedaŜy osiągnęły bydgoskie firmy. W tym zakresie nastąpił wzrost przychodu ze sprzedaŜy 
wyrobów i usług (w bieŜących cenach bazowych) o 17,0% w stosunku do 2014 roku. Największy wzrost 
zanotowano m.in. w przemyśle (o 24,8%) oraz w sekcji „informacja i komunikacja” (o 14,1%).  

Do innych pozytywnych zjawisk, które miały miejsce w 2015 roku w stosunku do ubiegłego roku, mających 
wpływ na jakość Ŝycia bydgoszczan, naleŜy zaliczyć: 
� wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw o 4,1%, co jednak 

nie wpłynęło na poprawę miejsca Bydgoszczy na tle innych miast (będącymi siedzibami władz 
wojewódzkich) Polski – 15. lokata, 

� lepsze rezultaty w zakresie przychodów ze sprzedaŜy wyrobów i usług w niektórych działach PKD 
przemysłu, przy czym największy dotyczył produkcji urządzeń elektrycznych (o 24,8%) i produkcji 
wyrobów tekstylnych (o 10,7%),  

� wzrost długości sieci wodociągowej (o 5,3 km) i kanalizacyjnej (o 6,3 km), 
� spadek przestępczości (o 9,4%), 
� ograniczenie emisji pyłów (spadek o 15,4%), 
� wzrost liczby obsłuŜonych pasaŜerów przez bydgoski port lotniczy – odprawiono ponad 341 tys. osób. 
Warto równieŜ odnotować, Ŝe: 
� nastąpił spadek cen gazu (o 4,6%), 
� ceny wody i kanalizacji pozostały na niezmienionym poziomie, 
� nastąpił wzrost opłat za energię elektryczną (o 1,9%), 
� ceny mieszkań na rynku wtórnym utrzymały się niemal na tym samym poziomie. 

 
Spośród najwaŜniejszych inwestycji oddanych do uŜytku w 2015 roku naleŜy wymienić: 
� Zakończenie budowy linii tramwajowej do Fordonu wraz z rozbudową układu drogowego  

i zintegrowanym węzłem transportowym Bydgoszcz Wschód, 
� Oddanie do uŜytku zrewitalizowanego i wybudowanego nowego dworca kolejowego Bydgoszcz Główna, 
� Zakończenie budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych, 
� Oddanie do uŜytku systemu ITS, 
� Zakończenie budowy hali Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego na terenie Leśnego Parku 

Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku, 
� Zakończenie przebudowy Węzła Zachodniego – oddano do uŜytku nowy most nad Kanałem Bydgoskim 

wraz z układem drogowym, 
� Zakończenie budowy Węzła IKEA w ciągu drogi krajowej nr 80, 
� Oddanie do uŜytkowania 940 mieszkań, w tym 103 w budynkach BTBS przy ul. Bora-Komorowskiego 59  

i 65, 
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� Modernizację i rozbudowę bydgoskich szpitali, w tym: zakończenie rozbudowy Szpitala Uniwersyteckiego 
Nr 1 im. dr. A. Jurasza, zakończenie termomodernizacji obiektów Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. 
J. Biziela, zakończenie modernizacji Oddziału Chirurgii w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. dr. 
E. Warmińskiego, 

� Oddanie do uŜytku basenu na Błoniu przy ul. Stawowej, 
� Oddanie do uŜytku nowej sali gimnastycznej przy ZS nr 10, ul. Karłowicza 2, 
� Modernizację i przebudowę ulic układu podstawowego o łącznej długości 27,6 km, 
� Zakończenie budowy ul. Nowokieleckiej (ul. F. Dachtera),  
� Oddanie do uŜytku parkingu wielopoziomowego przy ul. Pod Blankami, 
� Oddanie do uŜytku inkubatorów przedsiębiorczości: budynku „IDEA Przestrzeń Biznesu” na terenie 

Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego oraz obiektu przy ul. Gimnazjalnej, 
� Rozbudowę powierzchni biurowych: rozbudowę Biznes Parku przy ul. Kraszewskiego (oddanie do uŜytku 

biurowca ETA), oddanie do uŜytku ML Office przy ul. Cmentarnej, 
� Oddanie do uŜytku sieci wypoŜyczalni rowerów BRA, 
� Rewitalizację Parku Jana Kochanowskiego, 
� Oddanie do uŜytku hotelu Mercure Bydgoszcz Sepia. 
� Oddanie do uŜytku centrów handlowych IKEA, i „Zielone Arkady”, 

 

Podobnie do lat poprzednich, równieŜ w 2015 roku odnotowano niekorzystne zjawiska w społeczno-
gospodarczym Ŝyciu miasta. NaleŜy do nich zaliczyć: 
� spadek liczby mieszkańców o ponad 2,0 tys. osób, 
� wysoką liczbę osób bez prawa do zasiłku – 82,9% ogółu bezrobotnych, 
� spadek przychodu produkcji sprzedanej w budownictwie w Bydgoszczy o 18,2%, wobec analogicznego 

spadku w województwie kujawsko-pomorskim (o 1,0%) i wzrostu w kraju (o 1,3%), 
� spadek liczby oddanych do uŜytkowania mieszkań (o 23,3%) oraz odległą 13. lokatę Bydgoszczy wśród 

miast wojewódzkich w liczbie oddanych mieszkań, 
� wzrost lokalnych kosztów wywozu śmieci (od 40,0% do 41,3%),  
� wzrost emisji zanieczyszczeń gazowych (o 2,4%), 
� nadal niedostateczną droŜność i jakość ulic i przepraw mostowo-kolejowych, mimo sukcesywnej poprawy 

w tym względzie. 
 Mimo utrwalonych skojarzeń Bydgoszczy ze sportem, w 2015 roku nastąpił ubytek kilku wartościowych 
imprez sportowych na czele z mityngiem „Pedro’s Cup” i ŜuŜlowym Grand Prix. Znacznie lepiej sytuacja 
wygląda w zakresie kultury, o czym świadczą odbywające się cyklicznie imprezy  oraz festiwale organizowane 
głównie w Teatrze Polskim, Filharmonii Pomorskiej i Oprze Nova. 

 
Sytuacja Bydgoszczy na tle zbliŜonych wielkością lub sąsiadujących miast wojewódzkich jest bardzo 
niekorzystna. Ogromne dysproporcje występują m.in. w przeciętnym wynagrodzeniu brutto osiągniętym  
w 2015 roku. Jest ono w Bydgoszczy niŜsze od wynagrodzenia w Szczecinie o 724 złote i aŜ o 1.561 złotych 
niŜsze niŜ w znacznie dynamiczniej rozwijającym się Gdańsku.  
Wspomniany wyŜej regres w sferze bydgoskiego budownictwa, ma teŜ swoje przełoŜenie na słabą lokatę 
Bydgoszczy na tle innych podobnych ośrodków miejskich. I tak w Szczecinie oddano do uŜytku o 187 
mieszkań więcej, a w Gdańsku aŜ o 3.561 mieszkań więcej niŜ w Bydgoszczy. 
Kondycja bydgoskiej gospodarki, w kontekście liczby podmiotów gospodarki narodowej (rejestr KRUPGN-
REGON), takŜe nie napawa optymizmem. W zaledwie o 50 tys. mieszkańców większym Szczecinie 
podmiotów tych jest aŜ o ponad 25 tys. więcej niŜ w Bydgoszczy. Natomiast  mniejsze od naszego miasta o 
ok. 50 tys. osób Katowice mają o 3,7 tys. więcej podmiotów. 
Bydgoszcz góruje nad Szczecinem pod względem przeciętnego zatrudnienia oraz – co pośrednio się z tym 
wiąŜe – stopy bezrobocia.  
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DuŜo korzystniej prezentuje się Bydgoszcz na tle największych miast województwa kujawsko-
pomorskiego. Przykładem najniŜszy wskaźnik stopy bezrobocia, czy największa liczba podmiotów 
gospodarki narodowej. Łącznie w Toruniu, Włocławku i Grudziądzu w 2015 roku było zaledwie o 2.893 
podmiotów więcej niŜ w Bydgoszczy. Sygnalizowany juŜ wcześniej budowlany zastój w Bydgoszczy 
potwierdza się równieŜ porównując liczbę oddanych do uŜytkowania mieszkań w naszym mieście (944 
mieszkania), z liczbą mieszkań oddanych w duŜo mniejszym Toruniu (1.109 mieszkań).  
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TABELE 
 
 
 
 

BYDGOSZCZ  NA  TLE  WOJEWÓDZTWA  KUJAWSKO-POMORSKIEGO  W  2015 r. 
 

Wyszczególnienie Bydgoszcz województwo woj.=100
1 2 3 4

Powierzchnia w km2  176,0 17 971,7 1,0

Ludność w osobach         a) 355 645 2 086 210 17,0
w tym: kobiety 188 321 1 075 237 17,5

Przeciętne zatrudnienie ogółem w osobach              b) 56 562 243 004 23,3
w tym:

-       przemysł w tys. osób 28 723 126 375 22,7

•       udział przemysłu do ogółu w % 50,8 52,0 x

-       budownictwo w tys. osób 3 272 18 787 17,4

Bezrobotni w osobach        8 803 107 255 8,2

Stopa bezrobocia w % 5,4 13,3 x

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w zł         b) 3 589 3 459 103,7
w tym:

-       przemysł 3 946 3 582 110,2
-       budownictwo 3 616 3 599 100,5

Przychody ze sprzedaŜy produkcji i usług w mln zł      bc) 15 097,8 69 654,6 21,7
w tym:

-       przemysł 11 502,6 52 450,0 21,9

•       udział przemysłu do ogółu w % 76,2 75,3 x

-       budownictwo 1 018,7 6 549,7 15,6

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze KRUPGN-REGON     42 864 193 470 22,2

▪    spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego  596 1 832 32,5

Mieszkania oddane do uŜytkowania 940 6 714 14,0
w tym: spółdzielcze 0 0 x

Przeciętna powierzchnia mieszkania w m2 63,6 98,2 64,8
w tym: spółdzielczego x x x

źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, Bank Danych Lokalnych (BDL) GUS 
 
a) stan w dniu 31.12.2015 r.  
b) w sektorze przedsiębiorstw 
c) w bazowych cenach bieŜących 
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WYBRANE  WSKAŹNIKI  DECYDUJĄCE  O  KONKURENCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ  MIASTA  
BYDGOSZCZY 

 

1 2 3 4

  I. Wskaźniki demograficzne

1. Ludność w osobach    a) 357 652 355 645 99,4

2. Przeciętne zatrudnienie  w sektorze przeds. w osobach 56 248 56 562 100,6

3. Bezrobotni w Bydgoszczy w osobach     a) 12 114 8 803 72,7

4. Stopa bezrobocia w % 7,4 5,4       x

5. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w zł 3 449 3 589 104,1

 II. Rynek nieruchomości

1. Wynajem (cena w zł za m2)
- biuro 7,8 – 61,5 8 – 50 83,7
- sklep 13,2 – 84,1 11 – 88 101,7
- dom jednorodzinny 7,1 – 47,6 8 – 40 87,8
- mieszkanie 12,7 – 34,5 17 – 32 103,8
- magazyn 2,5 – 26,6 5 – 24 99,7

2. SprzedaŜ (cena w zł za m2)
- rynek pierwotny

� mieszkanie (deweloperskie) 2690 – 5880 3070 – 5795 103,4
� mieszkanie (spółdzielcze) 3890 – 4780 4300 – 4950 106,7
� dom jednorodzinny 2950 – 6100 2830 – 5870 96,1

- rynek wtórny
� mieszkanie 2380 – 4000 2070 – 4345 100,5
� dom jednorodzinny 1820 – 4310 1725 – 3975 93,0

3. Działki budowlane (cena w zł za m2)
- na cele mieszkalne 51 – 700 38 – 728 102,0
- na cele inwestycyjne 25 – 453 16 – 452 97,9

III. Lokalne koszty

1. Energia elektryczna dla gosp. domowych w zł za MWh 552,3 562,7 101,9

2. Gaz dla gospodarstw domowych w zł za m3 2,61 2,49 95,4

3. Woda w zł za m3 5,51 5,51 100,0

4. Kanalizacja w zł za m3

- gospodarstwa domowe 5,49 5,49 100,0
- przemysł 5,49 5,49 100,0

5. Wywóz śmieci w zł 
- pojemniki

� 0,12 m3
15,0 21,0 140,0

� 1,1 m3
75,0 106,0 141,3

- kontenery 10 m3 536,0 757,0 141,2

2014 r. 2015 r.Wyszczególnienie Dynamika 

 źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, Bank Danych Lokalnych (BDL) GUS, informacje własne 
 
a) stan w końcu okresu  
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BYDGOSZCZ  NA  TLE  WYBRANYCH  MIAST  WOJEWÓDZKICH 
 

1 2 3 4 5 6 7

Ludność w osobach          a) 8 355 645 462 249 542 348 299 910 405 657
w tym: kobiety 8 188 321 243 348 289 478 157 333 212 812

Przeciętne zatrudnienie ogółem w tys. osób     b) 9 56,6 80,8 144,1 129,6 42,5
w tym:

-       przemysł w tys. osób 7 28,7 27,4 48,6 74,0 12,9
▫      udział przemysłu w % 50,7 33,9 33,7 57,1 30,4

-       budownictwo w tys. osób 13 3,3 7,9 7,5 8,8 3,6

Bezrobotni:           w  osobach        10 8 803 8 853 7 964 8 093 11 627
•   na 1 ofertę pracy w osobach 8/9 16 16 13 11 10

Stopa bezrobocia w % 10 5,4 4,1 2,4 3,8 6,8

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto    w zł    bc) 15 3 589 5 150 4 525 5 365 4 313

w tym:      - przemysł 12 3 946 5 755 5 491 6 283 4 428
                - budownictwo 14 3 616 4 773 5 038 4 280 4 661

Relacje ekonomiczne w przedsiębiorstwach 

przemysłowych:       c)

▪   wskaźnik rentowności obrotu brutto w % 17 3,1 3,8 5,2 -4,9 3,8
▪   wskaźnik rentowności obrotu netto w % 17 2,5 3,1 4,4 -5,9 3,1

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze KRUPGN-
REGON

10 42 864 73 305 108 821 46 547 67 989

▫      udział sektora prywatnego w % 97,2 96,6 98,6 95,5 96,5

w tym:
-       przemysł 8 3 863 7 554 8 491 3 391 6 066
-       budownictwo 8 4 244 6 916 9 471 3 771 7 764
-       handel 10 10 698 14 326 26 219 11 820 15 058

Mieszkania oddane do uŜytkowania: 13 944 4 505 3 619 1 159 1 131
w tym:
- spółdzielcze x 0 147 1 0 34

Katowice Szczecin
Lokata* 

BydgoszczyWyszczególnienie Bydgoszcz Gdańsk Poznań

 źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, Bank Danych Lokalnych (BDL) GUS 

* lokata wśród 18 miast będącymi siedzibami władz wojewódzkich 

a) stan na 31.12.2015 r.  
b)  w sektorze przedsiębiorstw 
c) w okresie I÷XII 2015 r. 
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BYDGOSZCZ  NA  TLE  WYBRANYCH  MIAST  REGIONU  KUJAWSKO-POMORSKIEGO 
 

1 2 3 4 5

Ludność              a) 355 645 96 319 202 689 113 041

Przyrost naturalny        b) -619 -217 39 -503
-       na 1000 ludności        -1,74 -2,25 0,19 -4,45

Bezrobotni zarejestrowani w PUP              a)        8 803 4 904 6 247 8 209

Stopa bezrobocia w %             a) 5,4 14,0 6,9 16,9

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze KRUPGN-
REGON   42 864 8 142 25 937 11 678
w tym:

-      spółki prawa handlowego: 5 123 581 3 381 1 014
▫   z udziałem kapitału zagranicznego 596 67 432 102

-      spółdzielnie 117 36 93 48
-      osoby fizyczne 29 171 6 131 17 627 8 386

•    udział spółek handlowych z kapitałem zagranicznym do ogółu w % 1,39 0,82 1,67 0,87

Mieszkania oddane do uŜytkowania: 944 148 1 109 178

w tym:
-     budownictwo indywidualne 140 101 153 97

Powierzchnia uŜytkowa mieszkania w m2: 63,3 108,8 60,2 83,1

w tym:

-     budownictwo indywidualne 124,3 115,8 125,5 110,3

WłocławekWyszczególnienie Bydgoszcz Grudziądz Toruń

źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, Bank Danych Lokalnych (BDL) GUS  

 
a) stan na 31.12.2015 r.  
b) w okresie I÷XII 2015 r. 
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SYTUACJA  DEMOGRAFICZNA 
 

Ludność Bydgoszczy wg stanu na koniec grudnia 
potwierdza tendencję spadku liczby mieszkańców (o p
Populacja Bydgoszczy stanowiła ok. 1

W strukturze ludności według płci nadal utrzymuje się przewaga kobiet, które stanowiły
mieszkańców miasta. Współczynnik feminizacji
prawie 113 kobiet na 100 męŜczyzn.

Na podstawie danych za 2015 rok s
2015 r. – 355.645 osoby): 

� wiek przedprodukcyjny: - 

� wiek produkcyjny:  - 

� wiek poprodukcyjny: - 

Ludność wg płci i wieku 
 

 wiek nieprodukcyjny 
 

 wiek produkcyjny 

 

źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, Bank Danych Lokalnych (BDL) GUS
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MĘŻCZYŹNI

NadwyŜka liczby męŜczyzn
nad liczbą kobiet

gospodarczej Bydgoszczy  

 

 

koniec grudnia 2015 r. (dane po NSP-2011) wyniosła 
potwierdza tendencję spadku liczby mieszkańców (o ponad 2,0 tys. osób mniej w porównaniu 
Populacja Bydgoszczy stanowiła ok. 17,0% ludności województwa kujawsko-pomorskiego. 

g płci nadal utrzymuje się przewaga kobiet, które stanowiły
mieszkańców miasta. Współczynnik feminizacji, na przestrzeni ostatnich 10 lat, nieznacznie 

kobiet na 100 męŜczyzn. 

rok struktura wiekowa przedstawiała się następująco (stan w dniu 3

  55.757 osób - 15,7% 

217.487 osób - 61,1% 

  82.401 osób - 23,2% 
 

Ludność wg płci i wieku (stan w dniu 31 XII 2015 r.)  
 

, Bank Danych Lokalnych (BDL) GUS 
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wyniosła 355,6 tys. osób, co 
porównaniu do 2014 roku). 

pomorskiego.  

g płci nadal utrzymuje się przewaga kobiet, które stanowiły prawie 53,0% ogółu 
lat, nieznacznie zmalał i osiągnął 

truktura wiekowa przedstawiała się następująco (stan w dniu 31 grudnia 
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Prognoza demograficzna opublikowana przez Główny Urząd Statystyczny w 201
spadek liczby ludności miasta, do poziomu ok. 2
utrzymywanie się niekorzystnych tendencji demograficznych, mających swoje odbicie w strukturze 
ekonomicznych grup wieku mieszkańców

� dalszy spadek liczebności i udziału grupy osób w wieku przedprodukcyjnym,
� dalszy wzrost liczebności grupy osób w wieku poprodukcyjnym (prognozowane jest nieznaczne 

zahamowanie tej tendencji po 

Natomiast w grupie osób w wieku produkcyjnym nadal utrzymywać się będzie tendencja spadku liczby 
ludności. Zmiany te spowodują zwiększenie współczynnika obciąŜenia demograficznego, w 20
osób w wieku produkcyjnym przypadać będzie 
wyniósł – 56,3; w 2015 roku – 63,5). 

 

Zmiany struktury prognozy demograficznej przedstawia poniŜszy wykres:
 

źródło: BDL GUS 
*wiek emerytalny:  
  MęŜczyźni Kobiety
2014 65, 5 60,5 
2015 65,75 60,75 
2020 67 62 
2025 67 63,25 
2030 67 64,5 
2035 67 65,75 
2040 67 67 
2045 67 67 
2050 67 67 
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opublikowana przez Główny Urząd Statystyczny w 2014 
spadek liczby ludności miasta, do poziomu ok. 260 tys. mieszkańców w 2050 roku. Prognoza przewiduje 
utrzymywanie się niekorzystnych tendencji demograficznych, mających swoje odbicie w strukturze 
ekonomicznych grup wieku mieszkańców Bydgoszczy. Efektem tych zmian będzie: 

dalszy spadek liczebności i udziału grupy osób w wieku przedprodukcyjnym, 
dalszy wzrost liczebności grupy osób w wieku poprodukcyjnym (prognozowane jest nieznaczne 

 2025 roku). 

grupie osób w wieku produkcyjnym nadal utrzymywać się będzie tendencja spadku liczby 
ludności. Zmiany te spowodują zwiększenie współczynnika obciąŜenia demograficznego, w 20
osób w wieku produkcyjnym przypadać będzie 82,2 osób w wieku nieprodukcyjnym (w

).  

Zmiany struktury prognozy demograficznej przedstawia poniŜszy wykres: 

Kobiety 
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 roku, przewiduje dalszy 
roku. Prognoza przewiduje 

utrzymywanie się niekorzystnych tendencji demograficznych, mających swoje odbicie w strukturze 

dalszy wzrost liczebności grupy osób w wieku poprodukcyjnym (prognozowane jest nieznaczne 

grupie osób w wieku produkcyjnym nadal utrzymywać się będzie tendencja spadku liczby 
ludności. Zmiany te spowodują zwiększenie współczynnika obciąŜenia demograficznego, w 2050 roku na 100 

dukcyjnym (w roku spisowym 2011 

 

23,17%

23,47%

25,09%

25,54%

25,53%

25,90%

28,38%

31,99%
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RYNEK  PRACY  I  BEZROBOCIE
 

Przeciętna liczba zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw w Bydgoszczy 
osób, tzn. była podobna jak przed rokiem i

Największy spadek przeciętnego zatrudnienia odnotowano w sekcj
• budownictwo (o 9,4%), 
• handel (o 8,7%), 
• informacja i komunikacja (o 6,3%),
• obsługa rynku nieruchomości (o 

Największą dynamikę wzrostu zatrudnienia
• zakwaterowanie i gastronomia (o 5,8%),
• przemysł (o 2,9%), 
• transport i gospodarka magazynowa (o 

 

 

 

 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw 
o 4,1% wyŜsze niŜ w roku poprzedni

W grudniu 2015 roku przeciętna płaca w Bydgoszczy wyniosła 3
w kraju i niŜsza od płac w większości duŜych miast w Polsce.

 

50,8%

5,8%

13,9%

4,5% 1,8%

Struktura zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w 2015 roku
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RYNEK  PRACY  I  BEZROBOCIE 

rzeciętna liczba zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw w Bydgoszczy w 2013 
przed rokiem i stanowiła 23,3% zatrudnionych w województwie. 

zatrudnienia odnotowano w sekcji:  

informacja i komunikacja (o 6,3%), 
obsługa rynku nieruchomości (o 2,4%). 

zatrudnienia wykazały sekcje: 
zakwaterowanie i gastronomia (o 5,8%), 

transport i gospodarka magazynowa (o 2,5%). 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w 2015 roku 
roku poprzednim i o 3,7% wyŜsze niŜ w województwie.  

na płaca w Bydgoszczy wyniosła 3.927 zł i była o 588
w kraju i niŜsza od płac w większości duŜych miast w Polsce.  

50,8%

1,8% 2,5% 2,5%
2,6%

10,4%

5,3%

Struktura zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w 2015 roku
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 roku wyniosła 56,2 tys. 
% zatrudnionych w województwie.  

 

roku wyniosło 3.589 zł i było 

588 zł niŜsza niŜ średnia  

budownictwo
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źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 

 

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych
wynosiła ponad 12,3 tys. osób i zmalał
tys. osób (tj. spadek o ponad 26,8%). 
W Bydgoszczy bezrobocie równieŜ 
zarejestrowanych było ponad 8,8 tys. osób. 
się nad tzw. napływem osób, która miała miejsce prawie w całym roku, oprócz 
 

 źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy 
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bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy
zmalała w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 

%).  
równieŜ zmalało o ponad 3,3 tys. osób (tj. o 27,3%) i w końcu grudnia 20

tys. osób. Pozytywnym przejawem jest przewaga osób 
miała miejsce prawie w całym roku, oprócz dwóch 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w grudniu 2015 r.
w wybranych sekcjach sektora przedsiębiorstw

średnie miesięczne wynagrodzenie w Bydgoszczy (3.927 zł)

średnie miesięczne wynagrodzenie w województwie (3.701 zł)

średnie miesięczne wynagrodzenie w kraju (4.515 zł)
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w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy w grudniu 2015 roku 
w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o ponad 4,0 

%) i w końcu grudnia 2015 r. 
osób wyrejestrowujących 
miesięcy (I i XI).  

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w grudniu 2015 r.
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Większą część ogółu bezrobotnych, mimo wyŜszego poziomu wykształcenia, stanowiły kobiety, a ich udział 
wzrósł z 51,9% w 2014 r. do 53,1% w 20
miesięcy), który wyniósł 19,8% (w poprzednim roku 

Nadal niekorzystnym zjawiskiem jest
minionego roku wartość ta uzyskała 

Wśród bezrobotnych osoby z niskimi kwalifikacjami (tj. z wykształceniem zasadniczym zawodowym, 
podstawowym i niepełnym podstawowym) stanowiły 
ChociaŜ osoby z wyŜszym wykształceniem stanowią niewielki odsetek bezrobotnych
Ŝe ich udział w ostatnich latach stale rośnie 
DuŜy odsetek bezrobotnych stanowią 
zarejestrowanych bezrobotnych nie przekroczyło 34 roku Ŝycia. 

 
Na koniec grudnia 2015 r. stopa bezrobocia
7,4%), w województwie kujawsko-
w Bydgoszczy odnotowano w: Białymstoku (1
Rzeszowie (7,3%), Toruniu (6,9%), Szczecinie

 

źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy

 
Działaniami aktywizującymi bezrobotnych w 20
w tym wg poszczególnych form:  

• prace interwencyjne 133 osoby 
• roboty publiczne – 53 oso
• szkolenia – 493 osoby (w ub. roku 
• staŜe – 1.384 osoby (w ub. roku 
• dotacje – 180 osób (w ub. roku 
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Większą część ogółu bezrobotnych, mimo wyŜszego poziomu wykształcenia, stanowiły kobiety, a ich udział 
% w 2015 r. Wzrósł równieŜ udział długotrwale bezrobotnych (powyŜej 24 

% (w poprzednim roku 19,4%).  

dal niekorzystnym zjawiskiem jest wysoki odsetek bezrobotnych bez prawa do zasiłku
uzyskała poziom 82,9% ogółu bezrobotnych wobec 84,8% 

Wśród bezrobotnych osoby z niskimi kwalifikacjami (tj. z wykształceniem zasadniczym zawodowym, 
podstawowym i niepełnym podstawowym) stanowiły 53,9% (w analogicznym okresie roku ubiegłego 
ChociaŜ osoby z wyŜszym wykształceniem stanowią niewielki odsetek bezrobotnych
Ŝe ich udział w ostatnich latach stale rośnie – z 16,2% w ub. roku do 16,7% w grudniu 201

stanowią ludzie młodzi. W grudniu 2015 roku 33,4% (w 20
zarejestrowanych bezrobotnych nie przekroczyło 34 roku Ŝycia.  

stopa bezrobocia wynosiła w Bydgoszczy 5,4%, (w analogicznym okresie ub. roku 
-pomorskim 13,3%, a w Polsce 9,8%. WyŜszą stopę bezrobocia niŜ 

Białymstoku (10,7%), Łodzi (9,5%), Kielcach (8
Szczecinie i Zielonej Górze (po 6,8%) oraz w Olsztynie (5,9%)

źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy 

Działaniami aktywizującymi bezrobotnych w 2015 roku objęto 2.515 osób (w poprzednim roku 

133 osoby – (w ub. roku – 53 osoby), 
by (w ub. roku – 73 osoby), 

w ub. roku – 743 osoby),  
w ub. roku – 1.849 osób), 

b (w ub. roku – 156 osób). 
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Większą część ogółu bezrobotnych, mimo wyŜszego poziomu wykształcenia, stanowiły kobiety, a ich udział 
udział długotrwale bezrobotnych (powyŜej 24 

do zasiłku, a na przestrzeni 
 w 2014 r. 

Wśród bezrobotnych osoby z niskimi kwalifikacjami (tj. z wykształceniem zasadniczym zawodowym, 
% (w analogicznym okresie roku ubiegłego – 54,1%). 

ChociaŜ osoby z wyŜszym wykształceniem stanowią niewielki odsetek bezrobotnych, niepokojącym był fakt,  
% w grudniu 2015 r. 

% (w 2014 roku 36,8%) ogółu 

analogicznym okresie ub. roku 
%. WyŜszą stopę bezrobocia niŜ  

8,7%), Lublinie (8,1%), 
oraz w Olsztynie (5,9%).  

 

(w poprzednim roku 3.608 osób),  
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Działania na rzecz aktywizacji bezrobotnych finansowane były zarówno przez Fundusz Pracy (1.662 osoby –  
w ub. roku 1.492 osoby) jak i środki unijne (1.021 osób – w ub. roku 1.921 osób).  

Ponadto prowadzono inne działania: 

� wspieranie samozatrudnienia osób bezrobotnych poprzez szkolenia biznesowe, udzielanie środków na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej, informację i doradztwo, 

� dodatki aktywizacyjne, 

� Klub Integracji Społecznej – obejmuje pomocą osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, pozostających  
w ewidencji PUP powyŜej 2 lat, osób powyŜej 50 roku Ŝycia oraz osób niepełnosprawnych będących 
mieszkańcami Fordonu, 

� badania lokalnego rynku pracy – oczekiwania osób niepełnosprawnych bezrobotnych dot. popytu  
na zatrudnienie, podnoszenia kwalifikacji, czy przygotowania zawodowego; oczekiwania pracodawców 
organizujących staŜe i przygotowania zawodowe; monitoring przebiegu szkoleń dla osób bezrobotnych; 
potrzeby kadrowe lokalnych pracodawców; monitoring zawodów deficytowych i nadwyŜkowych; ewaluacja 
projektów realizowanych w ramach środków unijnych,  

� rozpowszechnianie informacji o usługach i instrumentach rynku pracy. 
 

Pozytywnym zjawiskiem jest utrzymująca się mała liczba zapowiedzi zwolnień grupowych, jakie  pojawiały się 
przeciągu 2015 roku na bydgoskim rynku pracy.  
Zamiar zwolnienia 130 osób (w poprzednim roku 154 osoby) zadeklarowało 6 zakładów, przy czym największe 
zapowiedzi redukcji zatrudnienia dotyczyły: 
- Fabryki Galanterii Czekoladowej EDBOL (64 osoby), 
- „Redcoon Polska” Sp. z o.o.   (33 osoby), 
- POL-PACK Service S.A.   (14 osób). 

Faktyczne wypowiedzenia wręczyło 8 zakładów 206 pracownikom. 

W celu wspierania osób, które utraciły pracę w wyniku zwolnień grupowych, realizowane były projekty 
współfinansowane ze środków UE: 

� „Powrót na rynek pracy III – nowa ścieŜka kariery”,  
� „Powrót na rynek pracy IV – czas na nowy start”,  

– w ramach których objęto wsparciem osoby, które utraciły pracę z przyczyn leŜących po stronie zakładu pracy 
w okresie nie dłuŜszym niŜ 6 miesięcy przed momentem przystąpienia do projektu, odbyły się szkolenia, 
warsztaty aktywizacyjne, indywidualne konsultacje poradnictwa zawodowego oraz udzielono wsparcia 
finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 
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DZIAŁALNOŚĆ  GOSPODARCZA

 
Ogółem w Bydgoszczy w końcu grudnia 20
(o 139 podmiotów więcej niŜ w analogicznym okresie ub. 
jednostek w województwie.  

W sektorze prywatnym działało 97,2 

Struktura rejestru REGON według sekcji (

   „A”  

 
źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 

 
 

W przeciągu roku przybyło spółek prawa handlowego (wzrost o 
handlowych (wzrost o 9,8%).  
W ogólnym rozrachunku nastąpił wzrost
odnotowała sekcja: działalność finansowa i ubezpieczeniowa
1,2%). Największą dynamiką wykazała się sekcja
(wzrost o 6,3%) oraz obsługa rynku nieruchomości (wzrost o 3,0

 
W oparciu o kapitał zagraniczny działalność gospodarczą prowadził
więcej niŜ przed rokiem).  

 
Nastąpiły dalsze zmiany w zakresie struktury podmiotów gospodarczych według liczby zatrudnionych. Nastąpił
ogólny wzrost liczby firm, na co największy wpływ miał 
(wzrost o 0,3%).  
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DZIAŁALNOŚĆ  GOSPODARCZA 

Ogółem w Bydgoszczy w końcu grudnia 2015 r. funkcjonowało 42,9 tys. podmiotów gospodar
j niŜ w analogicznym okresie ub. roku). Podmioty te stanowiły 2

 % jednostek (w analogicznym okresie ub. roku 97,9%
 
 

Struktura rejestru REGON według sekcji („A”) i formy prawnej („B”) w XII 20
 

     „B” 

przeciągu roku przybyło spółek prawa handlowego (wzrost o 9,8%), spółek cywilnych (wzrost o 0,4%) i 

wzrost liczby firm w większości znaczących sekcji, 
działalność finansowa i ubezpieczeniowa (o 3,7%), handel (o 2,1%)

Największą dynamiką wykazała się sekcja związana z administrowaniem i działalnością wspierającą 
rynku nieruchomości (wzrost o 3,0%). 

oparciu o kapitał zagraniczny działalność gospodarczą prowadziło 596 spółek prawa handlowego

Nastąpiły dalsze zmiany w zakresie struktury podmiotów gospodarczych według liczby zatrudnionych. Nastąpił
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źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 
 

 
 
Przedsiębiorstwa mające siedzibę w Bydgoszczy wypracowały w 20
i usług w wysokości 15.097,8 mln zł tj. o 
okresie poprzedniego roku. 

Dominujący udział w przychodach ze sprzedaŜy w sektorze przedsiębiorstw ma przemysł 

 

Struktura przychodów ze sprzedaŜy wyrobów i usług wg sekcji PKD

źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 

 

Wzrost przychodów odnotowały przedsiębiorstwa
24,8%), informacja i komunikacja (wzrost o 14,1%), 
gospodarka magazynowa (wzrost o 8,1%) oraz 
Spadek wykazały tylko dwie sekcje: 
0,7%). 

Osiągnięte przez bydgoskie przedsiębiorstwa przychody ze sprzedaŜy i usług stanowiły 
przychodów produkcji wytworzonej w województwie kujawsko
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W efekcie struktura podmiotów gospodarki narodowej w grudniu 2015 r. przedstawiała się następująco: 

w tym:
mikro (do 9)

2 3 4
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Przedsiębiorstwa mające siedzibę w Bydgoszczy wypracowały w 2015 roku przychód ze sprzedaŜy wyrobów 
mln zł tj. o 2.193,5 mln zł wyŜszy (tj. o 17,0% wyŜszy) niŜ w analogicznym 

ze sprzedaŜy w sektorze przedsiębiorstw ma przemysł 

Struktura przychodów ze sprzedaŜy wyrobów i usług wg sekcji PKD w 201
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gospodarka magazynowa (wzrost o 8,1%) oraz administrowanie i działalność wspierająca (wzrost o 

sekcje: budownictwo (spadek o 18,2%) i obsługa rynku nieruchomości (spadek o 

Osiągnięte przez bydgoskie przedsiębiorstwa przychody ze sprzedaŜy i usług stanowiły 
przychodów produkcji wytworzonej w województwie kujawsko-pomorskim. 
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PRZEMYSŁ 
 

Przedsiębiorstwa przemysłowe uzyskały w 20
sprzedaŜy wyrobów i usług (w cenach bieŜących) w wysokości 
analogicznym okresie ubiegłego roku. 
Wartość produkcji sprzedanej przemysłu

 
W stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku
działach, przy czym największy w zakresie: 
� produkcji urządzeń elektrycznych (o 2
� produkcji wyrobów tekstylnych (o 10,7
� produkcji artykułów spoŜywczych (o 8,8%),
� produkcji odzieŜy (o 7,0%). 
 
Największy spadek przychodów dotyczył
� produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 19,5%),
� produkcji mebli (o 15,4%), 
� poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji

 

źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
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Przedsiębiorstwa przemysłowe uzyskały w 2015 roku duŜo lepsze wyniki niŜ przed rokiem. Przychody ze 
sprzedaŜy wyrobów i usług (w cenach bieŜących) w wysokości 11.502,6 mln zł były o 
analogicznym okresie ubiegłego roku.  

artość produkcji sprzedanej przemysłu w kraju wzrosła o 4,9%, a w województwie o 

W stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku bydgoskie firmy odnotowały 
, przy czym największy w zakresie:  

produkcji urządzeń elektrycznych (o 24,8%), 
produkcji wyrobów tekstylnych (o 10,7%), 
produkcji artykułów spoŜywczych (o 8,8%), 

dotyczył działów: 
produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 19,5%), 

poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 3,9%). 

źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 
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W strukturze produkcji przemysłowej 
(13,8%), produkcja wyrobów z metali (1
produkcji przemysłowej, w której udział poszczególnych sekcji jest równomierny, odzwierciedla korzystną 
tendencję zróŜnicowania gospodarki miasta. 
 
 

 
źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 
 
 
W omawianym okresie przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przemyśle wyniosło 
o 4,4% w stosunku do roku poprzedniego), a wydajność pracy na 1 zatrudnionego
(tj. o 21,2% wyŜsza niŜ przed rokiem). W tym samym okresie przeciętne wynagrodzenie w kraju wyniosło 
4.195 zł (wzrosło o 2,6%), natomiast w województwie 
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W strukturze produkcji przemysłowej dominował dział: produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 
produkcja wyrobów z metali (10,7%) oraz produkcja artykułów spoŜywczych (

produkcji przemysłowej, w której udział poszczególnych sekcji jest równomierny, odzwierciedla korzystną 
tendencję zróŜnicowania gospodarki miasta.  

W omawianym okresie przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przemyśle wyniosło 
% w stosunku do roku poprzedniego), a wydajność pracy na 1 zatrudnionego

Ŝsza niŜ przed rokiem). W tym samym okresie przeciętne wynagrodzenie w kraju wyniosło 
%), natomiast w województwie 3.582 zł (wzrosło o 3,1%). 
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Struktura produkcji przemysłowej w 2015 r.
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produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 
produkcja artykułów spoŜywczych (9,8%). Struktura 

produkcji przemysłowej, w której udział poszczególnych sekcji jest równomierny, odzwierciedla korzystną 

 

W omawianym okresie przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przemyśle wyniosło 3.946 zł (wzrosło  
% w stosunku do roku poprzedniego), a wydajność pracy na 1 zatrudnionego 400,5 tys. zł  

Ŝsza niŜ przed rokiem). W tym samym okresie przeciętne wynagrodzenie w kraju wyniosło  

0,3%
0,4%

40,9%

Struktura produkcji przemysłowej w 2015 r.



Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej Bydgoszczy

 

 
Wydział Zintegrowanego Rozwoju, sierpień 2016 r. 
 

BUDOWNICTWO 
 

W 2015 roku budownictwo zrealizowało sprzedaŜ (w bieŜących cenach bazowych) w wysokości 
1.018,7 mln zł tj. o 18,2% niŜszą niŜ w 20
tym spadek odnotowano w dziale robót budowlanych specjalistycznych
11,3%.  
Produkcja budowlana bydgoskich firm stanowiła ok. 
w województwie kujawsko-pomorskim.

Wydajność pracy na 1 zatrudnionego w budownictwie wyniosła 
rokiem. Przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 
porównania w omawianym okresie w kraju wyniosło 
(wzrosło o 5,4%). 

 

W zakresie budownictwa mieszkaniowego w 20
mniej niŜ w 2014 roku), o łącznej powierzchni uŜytkowej 

- spółdzielczych  
- przeznaczonych na sprzedaŜ lub wynajem
- czynszowe  
- w zabudowie jednorodzinnej 

Liczba oddanych mieszkań w Bydgoszczy stanowiła 1
w województwie.  
 
 

Mieszkania oddane do uŜytk

 

źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 
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roku budownictwo zrealizowało sprzedaŜ (w bieŜących cenach bazowych) w wysokości 
Ŝszą niŜ w 2014 roku (w województwie o 1,0% niŜszą, w kraju o 

robót budowlanych specjalistycznych o 23,7%, natomiast 

Produkcja budowlana bydgoskich firm stanowiła ok. 15,6% produkcji wszystkich firm budowlanych 
pomorskim. 

Wydajność pracy na 1 zatrudnionego w budownictwie wyniosła 311,3 tys. zł i była o 
rokiem. Przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 3.616 zł i było o 11,3% wyŜsze niŜ w roku poprzednim. Dla 
porównania w omawianym okresie w kraju wyniosło 4.077 zł (wzrosło o 4,9%), a w województwie 

W zakresie budownictwa mieszkaniowego w 2015 roku oddano do uŜytkowania 940
o łącznej powierzchni uŜytkowej 59,8 tys. m2, w tym: 

-         0 mieszkań,  (w ub. roku 
przeznaczonych na sprzedaŜ lub wynajem -     701 mieszkań,  (w ub. roku 

-     103 mieszkania,  (w ub. roku 
-     136 mieszkań,  (w ub. roku 

oddanych mieszkań w Bydgoszczy stanowiła 14,0% wszystkich mieszkań oddanych do uŜytk

Mieszkania oddane do uŜytkowania w Bydgoszczy 
w poszczególnych latach 

z przeznaczeniem na sprzedaŜ lub wynajem stanowiły 
w minionym roku, a jednorodzinne 14,5%.  

2009 2010 2011 2012 2013

spółdzielcze jednorodzinne przeznaczone na sprzeda
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roku budownictwo zrealizowało sprzedaŜ (w bieŜących cenach bazowych) w wysokości  
w kraju o 1,3% wyŜszą), w 

natomiast w województwie o 

% produkcji wszystkich firm budowlanych  

tys. zł i była o 9,7% niŜsza niŜ przed 
Ŝsze niŜ w roku poprzednim. Dla 
%), a w województwie 3.599 zł 

940 mieszkań (tj. o 23,3% 

(w ub. roku     0), 
(w ub. roku 1.016), 
(w ub. roku   38), 
(w ub. roku 171). 

wszystkich mieszkań oddanych do uŜytkowania  

 

stanowiły 74,6% ogółu mieszkań 

2014 2015

przeznaczone na sprzedaż lub wynajem
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OŚWIATA  I  WYCHOWANIE 
 

W roku szkolnym 2015/2016 w ramach racjonalizacji sieci szkół, dla których organem prowadzącym jest 
Miasto Bydgoszcz przekształcono dwa gimnazja sportowe (Nr 6 i Nr 15) w placówki mistrzostwa sportowego. 
W związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty zlikwidowano 3 licea profilowane, 4 technika uzupełniające i 
6 placówek dla dorosłych. Ponadto ze względu na brak naboru zlikwidowano kolejnych 7 placówek, w tym 
jedną dla dorosłych.  

W celu poprawy jakości kształcenia zawodowego, ze szczególnym naciskiem na poszerzenie współpracy 
szkół z pracodawcami, profile kształcenia, zawody i specjalności dostosowywano do wymogów lokalnego 
rynku pracy. Rozbudowywano, modernizowano i wyposaŜano pracownie, w tym przedmiotów zawodowych. 
Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych przygotowywana jest w samych placówkach, w których 
uwzględniane są równieŜ preferencje i zainteresowania określonymi zawodami. Równolegle miało miejsce 
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.  

W omawianym okresie realizowano takŜe zadania wynikające z polityki oświatowej: 
- przyznano Bydgoskie Granty Oświatowe na realizację 281 wniosków w formie projektów działań 

edukacyjno-naukowych, artystycznych, rekreacyjnych i integracyjnych 91 miejskim placówkom oświatowo-
wychowawczym, na łączną kwotę 546 tys. zł, 

- realizowano projekty edukacyjne finansowane ze środków unijnych: 
• „Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji”, 
• „Zawodowe horyzonty” – celem projektu jest wdraŜanie programów rozwojowych,  
• „Wróć na dobry kurs – atrakcyjna oferta publicznych szkół dla dorosłych w województwie kujawsko-

pomorskim”, 
• „Projekty staŜowe szkół” – celem jest m.in. podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów,  
• „Projekty partnerskie Comenius” (edycja 2013),   
• „Aktywny w szkole – twórczy w Ŝyciu”, 
• „Erasmus+”. 

W 2015 roku w ramach działań inwestycyjnych, m.in.:  
- zakończono rozbudowę Zespołu Szkół Nr 10 przy ul. Karłowicza o halę sportową z łącznikiem wraz z 

termomodernizacją istniejących obiektów i zagospodarowaniem terenu, 
- w ramach budowy, przebudowy i modernizacji budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych– 

wybudowano m.in. dwa boiska wielofunkcyjne i do gry w piłkę noŜną przy ZSM nr 2 – ul. Słoneczna, 
przebudowano boiska przyszkolne przy: ZSCh – ul. Łukasiewicza, SP nr 14 – ul. śmudzka, SP nr 46 – ul. 
Kombatantów, ZS nr 36 – ul. Bohaterów Westerplatte oraz rozpoczęto przebudowę boisk przy 7 
placówkach oświatowych, 

- rozpoczęto budowę Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Bora Komorowskiego 2. 
Wartość wykonanych robót ogółem wyniosła ponad 17,1 mln zł (w poprzednim roku ponad 35,0 mln zł). 

 
W roku szkolnym 2015/2016 (wg stanu na początku roku szkolnego) na terenie Bydgoszczy w 285 
placówkach pobierało naukę 50,3 tys. uczniów i tak w: 
�   58 szkołach podstawowych             -  20,3 tys. uczniów, 
�   64 gimnazjach     -    8,8 tys. uczniów, 
� 102 szkołach ponadgimnazjalnych    -  16,9 tys. uczniów, 

w tym: w 24 liceach ogólnokształcących -    5,2 tys. uczniów, 
�   61 szkołach policealnych i pomaturalnych  -    4,3 tys. uczniów. 

 
Wg stanu na początku roku szkolnego 2015/2016 działalność prowadziły 133 placówki wychowania 
przedszkolnego (w tym 27 placówki to oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych), do których 
uczęszczało prawie 11,6 tys. dzieci. 
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OCHRONA  ZDROWIA  I  OPIEKA  SPOŁECZNA 
 
Podstawowa opieka zdrowotna jest świadczona w samodzielnych publicznych i niepublicznych zakładach 
opieki zdrowotnej, indywidualnych i grupowych praktykach lekarskich zlokalizowanych na terenie całego 
miasta.  

Przy współudziale organizacji pozarządowych realizowane były zarówno programy profilaktyczne, jak  
i promocja zdrowia upowszechniająca wiedzę o głównych jej uwarunkowaniach. W ramach Miejskiego 
Programu Promocji Zdrowia realizowane były programy dotyczące: 

• profilaktyki i terapii antynikotynowej „Uwolnijmy dzieci od dymu nikotynowego”,  
• opieki zdrowotnej nad matką, noworodkiem i małym dzieckiem „Wcześniak w domu”,  
• wczesnej profilaktyki w chorobach nowotworowych złośliwych i występowania zaburzeń psychicznych 
• zwiększania skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i zakaŜeniom,  
• wczesnej profilaktyki próchnicy zębów, 
• poprawy sposobu Ŝywienia i jakości Ŝywności.  

Programy z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w zakresie uzaleŜnień od alkoholu, narkotyków  
i innych środków odurzających realizowane były równieŜ przez Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii 
UzaleŜnień i Profilaktyki „BORPA” w oparciu o stałą kadrę merytoryczną specjalistów psychoterapii uzaleŜnień 
i psychoprofilaktyki oraz Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Programy profilaktyki i promocji zdrowia realizowane były równieŜ przez organizacje nie naleŜące  
do sektora finansów publicznych, m.in. takie jak: PCK, Caritas Diecezji Bydgoskiej, PKPS, Stowarzyszenie „Z 
Potrzeby Serca” i „Bydgoska Pomoc Społeczna”.  

Zespół śłobków Miejskich prowadził działalność w 8 placówkach, które dysponowały 970 miejscami 
normatywnymi (w 2015 roku rozbudowano śłobek nr 20 co zwiększyło liczbę miejsc normatywnych o 58). 
 

W 2015 roku realizowany był Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
Mieszkańców Miasta Bydgoszczy na lata 2012-2015, na rzecz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób 
niepełnosprawnych, w następujących sferach działalności: prewencji niepełnosprawności; dostępu do 
informacji i komunikacji społecznej; edukacji, kultury i rekreacji; likwidacji barier architektonicznych, 
urbanistycznych i transportowych; wsparciu środowiskowemu i pomocy społecznej; aktywizacji zawodowej. 

Działania na rzecz włączenia społecznego realizowały:  
• Centrum Integracji Społecznej – samorządowy zakład budŜetowy, którego celem było wsparcie i 

readaptacja społeczno-zawodowa osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym i umoŜliwienie im wyjścia 
z izolacji,  

• Zakład Aktywności Zawodowej – samorządowy zakład budŜetowy, który prowadził działalność 
produkcyjno-usługową zatrudniając osoby niepełnosprawne, w celu przygotowania i wprowadzenia do 
pracy na otwartym rynku pracy jak największej liczby osób niepełnosprawnych, 

• Klub Integracji Społecznej – funkcjonujący w strukturze MOPS, którego celem było przeciwdziałanie 
zjawisku wykluczenia społecznego.  

 

Na terenie miasta Bydgoszczy działa Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych dla dzieci i 
młodzieŜy pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej obejmujący dziesięć filii oraz jeden 
Rodzinny Dom Dziecka. W 2015 r. w placówkach BZPOW z pomocy skorzystało 317 dzieci.  

W mieście funkcjonują trzy Domy Pomocy Społecznej o zasięgu ponadlokalnym, które w ramach 301 miejsc 
zapewniły pomoc 352 podopiecznym. Usługi świadczone są takŜe przez trzy Domy Dziennego Pobytu, w tym 
Ośrodek Wsparcia dla dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej, które zapewniły opiekę dzienną 222 
podopiecznym (180 miejsc rzeczywistych).  
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Sześć Środowiskowych Domów Samopomocy o 183 miejscach statutowych, zapewniło opiekę 215 osobom z 
zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnością intelektualną (w poprzednim roku skorzystało  
z pomocy 221 osób).  
Realizacją zadań związanych ze wspieraniem rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków rodzin 
zastępczych, jak i wspieraniem koordynatorów zajmował się Dział Rodzinnej Pieczy Zastępczej MOPS. 

Pomoc rodzinom w przezwycięŜaniu trudności w wypełnianiu przez nich funkcji opiekuńczo-wychowawczej 
realizował zespół specjalistów Działu Wsparcia Rodziny i Asysty Rodzinnej. 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych świadczył 
pomoc osobom dorosłym, dzieciom i rodzinom, które znalazły się w sytuacji kryzysowej w wyniku zdarzenia 
losowego, sytuacji rodzinnej, bądź trudnych przeŜyć osobistych. 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzonych umysłowo 
realizował DPS „Słoneczko”.  

Ponadto świadczono usługi opiekuńcze osobom potrzebującym w miejscu zamieszkania, które z powodu 
wieku, stanu zdrowia nie są w stanie samodzielnie zaspokoić codziennych potrzeb Ŝyciowych zakresie 
utrzymania m.in. higieny osobistej, czystości odzieŜy, przygotowania posiłku itp. Łącznie w 2015 roku pomoc 
skierowana została do 679 osób. 

Realizowano m.in. wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”, mający na celu ograniczenie 
zjawiska głodu i niedoŜywienia w szczególności wśród dzieci, młodzieŜy, osób dorosłych  
o najniŜszych dochodach i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, osób starych, chorych  
i niepełnosprawnych. Program ma za zadanie zapewnić osobom szczególnie tego potrzebującym, ciepły 
posiłek, a w przypadku takiej moŜliwości, otrzymanie zasiłku celowo-pienięŜnego. W 2015 r. z pomocy 
skorzystało w formie:  

• posiłku – 514 dzieci w Ŝłobkach i przedszkolach, 2.044 uczniów w szkołach, 475 osób dorosłych, 
• zasiłku celowego – 1.365 dzieci młodszych (do 7 lat), 2.091 uczniów oraz 4.191 osób dorosłych. 

 
W 2015 r. w zakresie zadań inwestycyjnych, m.in.: 
• zrealizowano modernizację apteki szpitalnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego, 
• rozbudowano śłobek nr 20 przy ul. Emilii Gierczak o pawilon z łącznikiem, 
• zmodernizowano place zabaw Zespołu śłobków Miejskich – śłobek nr 1, nr 17 i śłobek Integracyjny.  
Ze środków pochodzących z budŜetu miasta wydano na inwestycje prawie 3,3 mln zł (prawie 3,5 mln zł w 
poprzednim roku). 
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KULTURA  I  NAUKA 
 
W 2015 roku w oparciu o samorządowe instytucje kultury działające na terenie Bydgoszczy miało miejsce 
wiele imprez kulturalnych, m.in.: 
�  11 spektakli premierowych oraz 286 przedstawień teatralnych Teatru Polskiego, które obejrzało prawie 

38,1 tys. osób, 
� 2 426 imprez kulturalnych – spotkania literackie, wernisaŜe, koncerty i spektakle – w ramach działalności 

Miejskiego Centrum Kultury MCK, w których uczestniczyło prawie 286,0 tys. osób, 
�    38 wystaw stacjonarnych w Galerii Miejskiej bwa oraz ok. 170 innych wydarzeń artystycznych, które 

zwiedziło i obejrzało ponad 48,8 tys. osób, 
�     9  wystaw stałych i 20 czasowych w Muzeum im. L. Wyczółkowskiego, które odwiedziło ogółem ponad 

77,5 tys. osób. 
PowyŜsze instytucje otrzymały dotacje z budŜetu miasta na działalność bieŜącą w wysokości ponad  
19,9 mln zł. 

 
Wspomagano równieŜ działalność kulturalną i naukową, poprzez przyznawanie przez Prezydenta Miasta:  
o nagród – naukowych i artystycznych,  
o stypendiów – naukowych i artystycznych,  
na łączną kwotę w wysokości prawie 655,9 tys. zł. 

Promowano takŜe dorobek kulturalny miasta poprzez wspieranie inicjatyw artystycznych i kulturalnych, z 
których najwaŜniejsze to, m.in.: 

� I Międzynarodowy Festiwal Miłośników Fotografii Analogowej, 
� „Busker Fest” Międzynarodowy Festiwal Sztuki Ulicznej,  
� VIII Międzynarodowe Operowe Forum Młodych, 
� Bydgoski Festiwal Jazzowy „13 Bydgoszcz Jazz Festival”, 
� Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej i Sztuk Wizualnych 11 th Mózg Festival, 
� 38. Bydgoskie Impresje Muzyczne, 
� Europejska Akademia Jazzu, 
� VII Paderewski Piano Academy, 
� Międzynarodowy Festiwal Teatralny Inne Sytuacje, 
� Bydgoski Festiwal Operowy, 
� Bydgoski Festiwal Muzyczny, 
� Festiwal Muzyki Kameralnej „Muzyka u Źródeł”. 

W ramach zadań inwestycyjnych w 2015 roku, m.in.: 
� zmodernizowano budynek Galerii Miejskiej bwa, 
� zakupiono m.in. muzealia dla Muzeum Okręgowego, 
� kontynuowano budowę stałego pomostu widokowego na wysokości amfiteatru Opery Nova, 
� realizowano zadanie „Zagospodarowanie Młynów Rothera: prace studialne, koncepcyjne i projektowe”.  

Wartość wykonanych w tym okresie robót inwestycyjnych wyniosła ok. 6,0 mln zł (w ub. roku 1,3 mln zł). 

Na ochronę i konserwację zabytków miasto wydało w formie dotacji prawie 1,5 mln zł (w ub. roku 1,3 mln zł).  
 
Miasto równieŜ inwestuje w naukę poprzez: 
• dotacje dla bydgoskich uczelni z przeznaczeniem na wsparcie ich rozwoju (UKW, UTP, AM i CM UMK), 
• nagrody naukowe i stypendia (UKW, UTP, CM UMK). 
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KULTURA  FIZYCZNA,  SPORT  I  TURYSTYKA 

 
W 2015 roku realizowano zadania inwestycyjne, w ramach których m.in.:  
- zakończono modernizację obiektu administrowanego przez CWZS „Zawisza” przy ul. Sielskiej,  
- zakończono budowę hali tenisowej na terenie KS CWZS „Zawisza” przy ul. Gdańskiej, 
- zmodernizowano boisko piłkarskie przy ul. Sielskiej, 
- realizowano przebudowę Toru Regatowego w Brdyujściu. 
Wartość wykonanych w tym czasie robót inwestycyjnych wyniosła ponad 3,8 mln zł (w poprzednim okresie 
21,7 mln zł).   
 
 
W omawianym okresie zorganizowano wiele imprez sportowych o randze międzynarodowej, m.in.:  
o XV Europejski Festiwal Lekkoatletyczny Bydgoszcz Cup, 
o XIV Międzynarodowy Turniej Oldbojów im. Andrzeja Brończyka w piłce noŜnej, 
o Międzynarodowy Turniej w Koszykówce MęŜczyzn Bydgoszcz „Basket Cup 2015”, 
o Mistrzostwa Świata Federacji Ekstremalnych Sportów Motocyklowych „Stunt Grand Prix 2015”, 
o XV Międzynarodowy Turniej Szachowy Juniorów, 
o VI Międzynarodowy Turniej Tenisowy FUTURES 15 000, 
o XVI Międzynarodowy Turniej Bokserski im. Edwarda Rinke – boks amatorski, 
o XII Międzynarodowy Turniej Bokserski im. Jerzego Adamskiego, 
o Międzynarodowy Turniej w Taekwondo Olimpijskim Bydgoszcz Cup 2015, 
o XIV Międzynarodowe Mistrzostwa Karate „Central Europe Open”. 

 
Ponadto, kontynuowało swoją działalność Bydgoskie Centrum Informacji (BCI), które: 
� prowadziło swoją stronę internetową www.visitbydgoszcz.pl, 
� uruchomiło kolejną aplikację mobilną „Bydgoszcz – Oficjalny Mobilny Przewodnik”, 
� współpracowało z wieloma instytucjami w celu promocji atrakcji turystycznych Bydgoszczy, województwa 

kujawsko-pomorskiego i innych miast Polski, 
� brało udział w targach turystycznych w kraju i za granicą, 
� promowało imprezy sportowe, plenerowe, turystyczne i inne. 

W zakresie krajoznawstwa w omawianym okresie BCI wspomagało organizację wielu imprez, m.in.:  
o rajdów rowerowych, 
o rajdów samochodowych, 
o spływów kajakowych, 
o rejsów motorowodnych, 
o zlotów pieszych dla dzieci i młodzieŜy. 
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OCHRONA  ŚRODOWISKA 
 
W 2015 roku realizując działania na rzecz zmniejszania zanieczyszczenia środowiska w sferze oczyszczania 
ścieków, funkcjonowały dwie komunalne oczyszczalnie ścieków o łącznej przepustowości 112,9 tys. m3/dobę: 

• „Fordon” – obiekt w bieŜącej eksploatacji (wydajność 41,0 tys. m3/dobę), 

• „Kapuściska” – obiekt w bieŜącej eksploatacji (wydajność 71,9 tys. m3/dobę).  

Funkcjonowanie oczyszczalni „Fordon” i „Kapuściska” wraz z modernizacją sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, 
sukcesywnie wpływa na znaczną poprawę sytuacji w zakresie ochrony środowiska – gwarantuje całkowite 
oczyszczanie odprowadzanych ścieków. W 2015 roku – wszystkie ścieki, przyjęte przez oczyszczalnie, zostały 
oczyszczone – w ilości 22,0 mln m3 (w analogicznym okresie ub. roku – 21,7 mln m3), w tym ok. 11,5 mln m3  
z gospodarstw domowych (w poprzednim roku ponad 11,6 mln m3). 

 
Na terenie Bydgoszczy monitorowane są zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego z zakładów 
szczególnie uciąŜliwych. Emisja zanieczyszczeń pyłowych wyniosła 215 Mg/rok, tj. 1,2 Mg/rok na 1 km2  
(w porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił spadek o 15,4%), z czego w urządzeniach do redukcji zostało 
zatrzymanych 99,6% zanieczyszczeń wytworzonych. Emisja zanieczyszczeń gazowych wyniosła  
844,0 Gg/rok (w tym 837,3 → CO2), (w porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił wzrost o 2,4%), z czego w 
urządzeniach do redukcji zostało zatrzymanych 6,0% zanieczyszczeń.  
W ramach prowadzonego dofinansowywania zmiany sposobu ogrzewania, polegającego na wymianie kotłów 
lub pieców węglowych na ekologiczne urządzenia grzewcze, udzielono (ze środków budŜetu miasta) 140 
dotacji (w ubiegłym roku – 70) osobom fizycznym.  

 
Wywozem odpadów komunalnych i nieczystości oraz letnim oczyszczaniem miasta zajmowały się m.in. firmy: 
„Remondis Bydgoszcz” sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Corimp” sp. z o.o., Międzygminny 
Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura sp. z o.o.  
Utrzymywaniem czystości terenów zieleni miejskiej, pracami agrotechnicznymi, nasadzeniami i pielęgnacją 
zajmowało się m.in. Przedsiębiorstwo „Zieleń Miejska” sp. z o.o.  
„Leśny Park Kultury i Wypoczynku” sp. z o.o. kompleksowo zajmuje się obsługą zespołu przyrodniczo-
rekreacyjnego w Myślęcinku, w skład której wchodzi konserwacja, utrzymanie i zarządzanie m.in.: Ogrodem 
Botanicznym, Ogrodem Zoologicznym wraz z Pawilonem Akwarium i Terrarium, pozostałymi terenami zespołu 
przyrodniczo-rekreacyjnego.  
Na terenie miasta wykonywano podstawowe prace agrotechniczne wraz z nasadzeniami sezonowymi, 
obsadzenia roślinami wieloletnimi, ścinanie drzew i karczowanie pni ze szczególnym uwzględnieniem parków, 
prowadzono obsługę systemu nawadniania.   
W zakresie ochrony przyrody kontynuowano prace rewaloryzacyjne i pielęgnacyjne zabytkowego parku 
Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku. 

 

Realizowane były projekty unijne: 
• „Aktualizacja Planu Działań na Rzecz ZrównowaŜonej Energii – plan gospodarki niskoemisyjnej dla 

miasta Bydgoszczy na lata 2014-2020”  – dot. działań związanych z aktualizacją i promocją poczynań 
przyczyniających się do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego, 

• pięć projektów z udziałem Bydgoszczy zostało zakwalifikowanych do drugiego etapu naboru Programu 
Interreg Europa Środkowa: 
− „CitiEnGov Cities for a Good Energy Governance” – poprawa struktur i narzędzi do zarządzania 

energią, w tym stworzenie narzędzi informatycznych do zbierania, analizowania i podejmowania 
decyzji,  
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− „ReSites Environmental Rehabilitation of brownfield Sites in Central Europe” – działania na rzecz 
terenów poprzemysłowych, koncepcje i plany remediacji, wdroŜenie planów działań na obszarach na 
Funkcjonalnych Obszarach Miejskich,  

− „Energy Guardian” – działania na rzecz efektywności energetycznej i zarządzania energią w 
budynkach szkolnych, wdroŜenia inteligentnych technologii, monitoringu zuŜycia energii i wzrostu 
świadomości oszczędności energii,  

− „Forget Heritage” – wdroŜenie strategii oraz polityk celem waloryzacji zasobów i dziedzictwa 
kulturowego i/lub potencjału kulturowego oraz przemysłu kreatywnego jako czynnika rozwoju 
gospodarczego, społecznego oraz kulturowego,  

−  „CESBA Central Common European Sustainable Building Assessment in Central Europe” – 
opracowanie i wdraŜanie rozwiązań na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej oraz 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej.  

 

 

W zakresie edukacji ekologicznej i monitoringu środowiska: uczestniczono w akcjach z okazji np. Dnia 
Czystego Powietrza, Europejskiego Dnia bez Samochodu, wydawano czasopisma o tematyce ekologicznej, 
Godziny dla Ziemi WWF, organizowano konkursy ekologiczne.  
W ramach zadań bieŜących realizowane były m.in.: usuwanie odpadów niebezpiecznych, nietypowych, 
usuwanie azbestu, zbiórka przeterminowanych leków, program selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 
utylizacja odpadów niebezpiecznych pochodzących z nadzwyczajnych zagroŜeń oraz zorganizowana była 
kampania edukacyjna w ramach projektu „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności 
energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy” w ramach programu pilotaŜowego KAWKA I. 
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INFRASTRUKTURA  TECHNICZNA
 
W ramach włączania Bydgoszczy i regionu w kontynentalny system transportu 
jest modernizacja i rozbudowa lotniska im. Ignacego Jana Paderewskiego
Bydgoski Port Lotniczy, w 2015 roku, jako pierwszy w Polsce
certyfikatu według przepisów unijnych. Wydany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego certyfikat potwierdza 
wypełnienie przez Port wszystkich unijnych wymogów i r

W 2015 roku zakończono inwestycje współfinansowane ze środków UE o wartości 142 milionów złotych. 
Wśród głównych inwestycji naleŜy wymienić remont drogi startowej, dróg kołowania oraz dróg technicznych, 
remont płyt postojowych, ale takŜe zakup s
specjalnego pojazdu do transportu osób niepełnosprawnych na pokład samolotu.

Regularne linie obsługuje RYANAIR.

W omawianym okresie bydgoskie lotnisko obsłuŜyło łącznie
okresie ub. roku – 289,3 tys. pasaŜeró

 

PasaŜerowie obsłuŜeni na bydgoskim lotnisku

źródło: Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. 
 
 

W 2015 roku natęŜenie ruchu samochodowego odzwierciedla liczba prywatnych samochodów osobowych 
przypadająca na 1 km ulic – wynosząca
pojazdów wyniosła 248,3 tys. i była większa
tys. pojazdów samochodowych, w tym 1
autobusów. Wobec powyŜszego wskaźnik liczby samochodów osobowych na 1.000 mieszkańców 
z 510,7 (w 2014 r.) do 529,0.  
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INFRASTRUKTURA  TECHNICZNA 

W ramach włączania Bydgoszczy i regionu w kontynentalny system transportu systematycznie 
modernizacja i rozbudowa lotniska im. Ignacego Jana Paderewskiego.  

Bydgoski Port Lotniczy, w 2015 roku, jako pierwszy w Polsce z sukcesem przeprowadził proces konwersji 
certyfikatu według przepisów unijnych. Wydany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego certyfikat potwierdza 
wypełnienie przez Port wszystkich unijnych wymogów i regulacji.  

zakończono inwestycje współfinansowane ze środków UE o wartości 142 milionów złotych. 
Wśród głównych inwestycji naleŜy wymienić remont drogi startowej, dróg kołowania oraz dróg technicznych, 
remont płyt postojowych, ale takŜe zakup sprzętu do obsługi operacji cargo, wozu straŜackiego
specjalnego pojazdu do transportu osób niepełnosprawnych na pokład samolotu. 

. Lufthansa w marcu 2015 roku uruchomiła połączenie 

ydgoskie lotnisko obsłuŜyło łącznie prawie 341,1 tys. pasaŜerów (w analogicznym 
tys. pasaŜerów).  

PasaŜerowie obsłuŜeni na bydgoskim lotnisku 

roku natęŜenie ruchu samochodowego odzwierciedla liczba prywatnych samochodów osobowych 
wynosząca 272,1 (w poprzednim roku – 245,5). Ogólna liczba zarejestrowanych 

większa niŜ przed rokiem o 7,2 tys. W 2015 roku rejestr obejmował 
tys. pojazdów samochodowych, w tym 188,1 tys. samochodów osobowych, 29,8 tys. cięŜarowych i 
autobusów. Wobec powyŜszego wskaźnik liczby samochodów osobowych na 1.000 mieszkańców 

W ramach usprawniania funkcjonowania komunikacji w mieście w 2015 r. poza bieŜącym utrzymaniem ulic 
i mostów (remonty cząstkowe i modernizacje: nawierzchni ulic, chodników, parkingów i oświetlenia; akcja 
zimowa i oczyszczanie pozimowe; utrzymanie torów tramwajowych i sieci trakcyjnej; oznakowania poziome 
i pionowe; utrzymanie i konserwację kanalizacji deszczowej i zieleni przyulicznej) realizowane były przez 
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej waŜne inwestycje, m.in.: 

Inteligentne Systemy Transportowe” realizowanego

przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski wraz z układem drogowym”,
zadania „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko

metropolitalnym BIT CITY” realizowano „Przebudowę Węzła Zachodniego – II etap”,
Węzeł Błonie, Węzeł Leśna i Węzeł Bielawy – I etap, 
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� zrealizowano „Budowę ul. Nowokieleckiej”, 
� zrealizowano „Przebudowę chodników na terenie Miasta Bydgoszczy”, 
� zakończono „Budowę ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy”, 
� zakończono zadanie „Dostosowanie przejść podziemnych zlokalizowanych w pasie drogowym ul. 

Zygmunta Augusta do potrzeb osób niepełnosprawnych”, 
� zrealizowano „Przebudowę ul. Nakielskiej na odcinku pomiędzy ul. Wiosenną a ul. Widok”, 
� realizowano  „Przebudowę i modernizację nawierzchni ulic na głównych ciągach komunikacyjnych 

objętych transportem zbiorowym”,  
� realizowano „Przebudowę i rozbudowę infrastruktury transportu szynowego na terenie miasta 

Bydgoszczy”, 
� realizowano  zadanie „Bydgoski Rower Aglomeracyjny”. 
Ponadto miasto dokapitalizowało MZK na kwotę prawie 1,2 mln zł.  

Ogólna długość ulic w Bydgoszczy, zgodnie z danymi cyfrowej wersji ksiąŜki drogi i wykazu dróg publicznych, 
osiągnęła 691,5 km. Stan nawierzchni dróg ulega stałej poprawie, 506,9 km stanowiły drogi o nawierzchni 
utwardzonej, tj. 73,3% ogólnej długości dróg. 
Długość ulic przypadająca na 1 km2 powierzchni miasta osiągnęła 3,93 km/km2. 
 
Komunikacja zbiorowa oparta na trakcji tramwajowej i autobusowej realizowana była przez dwóch 
przewoźników: Miejskie Zakłady Komunikacyjne sp. z o.o. – 35 linii, w tym 5 nocnych autobusowych i 8 linii 
tramwajowych i KDD TRANS sp. z o.o. – 3 linie, którzy świadczą usługi przewozowe w ramach 8 linii 
tramwajowych i 38 linii autobusowych, w tym 5 linii nocnych. Oferta przewozowa dla mieszkańców obejmuje 
równieŜ 3 jednostki pływające tramwaju wodnego w miesiącach maj-wrzesień. 

W ciągu roku długość obsługiwanych tras tramwajowych nie uległa zmianie i wynosiła 30,9 km, natomiast 
dzięki racjonalizacji połączeń autobusowych długość czynnych tras autobusowych uległa wydłuŜeniu do 240,2 
km.  

Realizując program odnowy taboru autobusowego Miejskie Zakłady Komunikacyjne wprowadziły do 
eksploatacji łącznie 7 autobusów (z czego 4 szt. przegubowe i 27 szt. jednoczłonowych), jednocześnie 
wycofały 30 autobusów (w tym 21 szt. marki Volvo). Obecnie MZK dysponują: 77 autobusami krótkimi 
niskopodłogowymi, w tym 17 marki VOLVO i 45 marki SOLARIS; 101 autobusami przegubowymi, w tym 73 
marki MERCEDES (w tym 12 szt. z silnikami ekologicznymi EURO-4 i 11 szt. z EURO-6).  

 

W 2015 roku realizowane były przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację (MWiK) zadania inwestycyjne ujęte w 
Planie Inwestycji Własnych, w ramach których budowano sieci wodociągowe i kanalizację, przebudowywano 
sieć wodociągową, realizowano renowację kanalizacji i kanalizacji deszczowej w układzie piętrowym. 
W wyniku tych działań, na koniec 2015 roku: 
- sieci wodociągowe osiągnęły długość 1.033,2 km (przybyło w ciągu roku 5,3 km), w tym sieć magistralna 

123,7 km i rozdzielcza 620,4 km (przybyło 2,1 km), 
- sieci kanalizacyjne osiągnęły długość 1.117,8 km (przybyło w ciągu roku 6,3 km), w tym sieć sanitarna  

696,9 km (przybyło 5,1 km) i deszczowa 256,8 km. 
 

W ramach działań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemów grzewczych Komunalne 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w 2015 roku realizowało przedsięwzięcia remontowe i inwestycyjne, 
które obejmują m.in.: 
- przebudowę, modernizację i budowę sieci ciepłowniczych, 
- modernizację węzłów cieplnych, 
- modernizację źródeł ciepła, 
- instalację systemów telemetrycznych, automatycznych i informatycznych, 
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- modernizację infrastruktury, 
- rozwój systemu ciepłowniczego miasta. 
W omawianym okresie we własnych źródłach KPEC wyprodukowało i zakupiło od EC-I i EC-II łącznie 4,5 mln 
GJ energii cieplnej (tj. o 64,8 tys. GJ mniej niŜ w poprzednim roku).  
Długość sieci cieplnej w Bydgoszczy nie uległa większym zmianom i wynosiła w końcu 2015 roku  
393,2 km, z czego 81,2 km to sieć magistralna, 150,0 km – sieć rozdzielcza, a 161,9 km – przyłącza.  

Budowa, rozbudowa, modernizacja i remonty sieci gazowej realizowane są przez Polską Spółkę Gazownictwa 
(Oddział w Gdańsku, Zakład w Bydgoszczy), natomiast odbiorcami gazu i jego zuŜyciem zawiaduje Polskie 
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Obrót Detaliczny S.A. w Gdańsku. 
Sieć gazowa na koniec 2014 roku osiągnęła łączną długość 627,6 km, w tym średniego ciśnienia – 205,4 km, 
niskiego – 422,2 km, natomiast przyłącza osiągnęły ogólną długość 271,0 km. 

Ponadto na terenie miasta Oddział Dystrybucji Bydgoszcz ENEA Operator Sp. z o.o. realizowała zadania 
inwestycyjne związane z budową nowych sieci niskiego i średniego napięcia oraz stacji transformatorowych 
SN/nn, budową linii kablowych nN związanych z przyłączeniem nowych odbiorców, modernizacją i rozbudową 
istniejących systemów elektroenergetycznych, automatyzacją sieci, działaniami planistycznymi i pracami 
projektowymi oraz bieŜącym przyłączaniem do sieci nowych odbiorców. 
W granicach rejonu energetycznego Bydgoszcz na koniec 2015 roku długość napowietrznych sieci niskich  
i wysokich napięć wyniosła odpowiednio 1.114 km i 88 km, a średnich napięć – 739 km.  

W omawianym okresie Miasto realizowało prace związane z konserwacją, utrzymaniem, zagospodarowaniem, 
rozbudową i modernizacją: studni publicznych, fontann i Międzywodzia, cmentarzy komunalnych (w tym teren 
kolumbarium na cmentarzu przy ul. Wiślanej), śluz i Starego Kanału Bydgoskiego.  
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GOSPODARKA  PRZESTRZENNA
 
W ogólnej powierzchni miasta wynoszącej p
(podobnie jak w poprzednim roku), stanowi
na dzień 31 grudnia 2015 r. zmniejszy
ponad 4,5 tys. ha, tj. 25,8% ogólnej powierzchni 
jednostek samorządowych. 

 

 
 

źródło: Urząd Miasta Bydgoszczy 
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GOSPODARKA  PRZESTRZENNA 

ogólnej powierzchni miasta wynoszącej prawie 17,6 tys. ha największy udział
, stanowiły nieruchomości Skarbu Państwa. Stan gruntów komunalnych
szył się w stosunku do stanu na koniec roku 2014

% ogólnej powierzchni miasta. Pozostałe 26,5% terenów stanowią

W minionym okresie prowadzone były prace związane z opracowywaniem miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, w tym m.in.: 
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% powierzchni miasta była objęta obowiązującymi planami (1

16,66%

32,00%

10,95%

0,62% 4,22%

Struktura uŜytkowania gruntów miasta
XII 2015

8,41%4,76%
10,90%

0,04%

29,03%

1,87% 1,30% 0,93%

Struktura uŜytkowania gruntów komunalnych
XII 2015

29 

tys. ha największy udział, 8,4 tys. ha tj. 47,7% 
Stan gruntów komunalnych, 

4 o 36 ha i wynosił nieco 
% terenów stanowią grunty prywatne i 

 

 

ywaniem miejscowych planów 

(w tym dot. gazociągu wysokiego ciśnienia Otorowo w 
Las Gdański; CzyŜkówko,   

Wilczak; Babia Wieś; Łęgnowo; 

yła objęta obowiązującymi planami (135 planów). 

użytki rolne

grunty leśne

tereny mieszkaniowe

tereny przemysłowe

tereny zabudowane

tereny nie zabudowane

tereny rekr-wyp

użytki kopalne

tereny komunikacyjne

tereny różne

nieużytki

wody

22,73%

9,85%

7,09%3,08%



Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej Bydgoszczy

 

 
Wydział Zintegrowanego Rozwoju, sierpień 2016 r. 
 

BEZPIECZEŃSTWO  PUBLICZNE
 
Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji 
w Bydgoszczy za okres 2015 roku wskazuje na 
terenie Bydgoszczy stwierdzono pra
ubiegłego roku), w tym o charakterze gospodarczych 
(tj. o 26,7% mniej).  

Na przestrzeni roku udział przestępstw w Bydgoszczy wobec ogółu przestępstw stwierdzonych 
w województwie utrzymywał się na poziomie 
mieście spadł z 62,1%  do 60,7%.  

 

 

 źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy; Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

 
 

W mieście w 2015 roku miało miejsce 
okresie poprzedniego roku) i 199 wypadk
rannych. 
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- skierowano 559 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, do Kolegium ds. Wykroczeń 
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BEZPIECZEŃSTWO  PUBLICZNE 

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji 
roku wskazuje na spadek przestępczości w mieście. 

awie 7,0 tys. przestępstw (tj. o 9,4% mniej niŜ w analogicznym okresie 
ubiegłego roku), w tym o charakterze gospodarczych 1,3 tys. (tj. o 4,8% mniej), a drogowych p
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Ponadto w 2015 r. funkcjonariusze StraŜy Miejskiej podejmowali inne działania, m.in. takie jak: 
- ochrona obiektów komunalnych i urządzeń uŜyteczności publicznej – ponad 0,7 tys. razy (podobnie 

prawie 0,8 tys. w 2014 r.), 
- konwojowanie dokumentów i wartości pienięŜnych na rzecz gminy – prawie 1,5 tys. razy (podobnie ponad 

1,4 tys. w 2014 r.),  
- realizacja wspólnie z innymi instytucjami programów i akcji w ramach działań profilaktycznych: 

- programu Miejskiego Programu Prewencyjno-Profilaktycznego „Bezpieczna Szkoła”, w ramach 
którego bydgoskie szkoły objęte zostały systematycznymi patrolami specjalistycznymi i patrolami 
interwencyjnymi oraz akcjami, m.in.: „Akademia Bezpieczeństwa - bezpieczna droga do szkoły” 
(dotyczącej kształtowania zachowań i postaw w zakresie bezpiecznego poruszania się po drogach 
publicznych, właściwego zachowania w kontakcie ze zwierzętami, udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej, bezpiecznego Internetu), „śyj, nie ulegaj, walcz …!” (dotyczącej róŜnorodnych form 
spędzania czasu wolnego bez alkoholu i narkotyków),  

- programów: „Internet – moŜliwości i zagroŜenia”, „Bezpieczny Internet - Cyberprzemoc”, „W sieci 
bezpieczeństwa”, których głównym celem jest zwrócenie uwagi na problematykę zagroŜeń 
wynikających z posługiwania się Internetem i komputerem,  

- akcji „Bezpieczna Bydgoszcz” – Zielona Szkoła, której celem jest zwrócenie uwagi młodzieŜy na 
problematykę bezpieczeństwa publicznego i aktywizację młodzieŜy,  

- akcji „Bezpieczne Wakacje”, której celem jest nauka bezpiecznego zachowania młodzieŜy podczas 
wypoczynku i unikania zagroŜeń. 

W omawianym okresie słuŜbę na terenie miasta pełniło 11,3 tys. patroli tj. o 1,0% więcej niŜ w roku 
poprzednim. Patroli zmotoryzowanych było wystawionych 4,3 tys. tj. o 1,2% więcej niŜ w roku poprzednim,  
a stanowiły 37,7% wszystkich patroli. Patroli pieszych było ponad 7,0 tys. tj. o 0,9% więcej. Patrole piesze 
realizowane były równieŜ wspólnie z Policją. 

 
W 2015 r. na terenie Bydgoszczy zarejestrowano prawie 1,0 tys. poŜarów tj. o 88 (o 9,7%) więcej niŜ  
w poprzednim okresie, w tym: 
� 183 (o 17 więcej niŜ w ub. roku) budynków mieszkalnych, 
�   75 (o 2 więcej) środków transportu, 
�   89 (o 37 więcej) lasów. 

Ponadto StraŜ PoŜarna interweniowała w 1,3 tys. (tj. o 61 mniej niŜ w poprzednim roku) przypadkach 
miejscowych zagroŜeń i w 176 (o 28 mniej) w wyniku fałszywych alarmów.  

 
W celu poprawy bezpieczeństwa w mieście dyŜurni Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w 13,2 tys. 
przypadkach (w analogicznym okresie poprzedniego roku w 12,7 tys. przypadkach) podejmowali działania 
zmierzające do likwidacji skutków zdarzeń zagraŜających bezpieczeństwu mieszkańców, i tak m.in. 
interweniowali w: 
� 767 przypadkach występowania dzikich zwierząt i problematyki weterynaryjnej (w ub. roku – w 728), 
� 403 przypadkach zanieczyszczania środowiska (w ub. roku – w 447), 
� 406 przypadkach uszkodzenia dróg i poboczy (w ub. roku – w 370), 
� 393 przypadkach niezabezpieczonych studzienek i kratek ściekowych w pasie drogowym (w ub. roku – 

398), 
� 334 przypadkach awarii sieci wodno-kanalizacyjnej (w ub. roku – w 314), 
� 280 przypadkach poŜarów (w ub. roku – w 104), 
� 110 przypadkach awarii sieci energetycznej (w ub. roku – w 242). 

 

Ponadto na bieŜąco realizowane były zadania w zakresie: 
o zarządzania kryzysowego, 
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o ochrony przeciwpowodziowej, 
o obrony cywilnej, 
o ćwiczeń, szkolenia, upowszechniania problematyki zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i 

współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
o doskonalenia systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania, 
o funkcjonowania infrastruktury technicznej obrony cywilnej, 
o spraw obronnych. 

Na poprawę bezpieczeństwa ma równieŜ wpływ rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego. Zadaniem tego 
systemu jest wspieranie działań Policji i StraŜy Miejskiej pełniąc funkcję prewencyjną, bieŜącego nadzoru  
i wczesnego ostrzegania. Na koniec 2015 roku w Bydgoszczy funkcjonowało 178 kamer. 
 

 
 
 

 
 


