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OBSZAR III. PRZYJAZNE WARUNKI ŻYCIA 

W 2030 roku Bydgoszcz jest miastem o przystosowanych do 

potrzeb mieszkańców zasobach opieki zdrowotnej oraz 

wysokiej jakości usług, zarządzania i organizacji świadczeń 

zdrowotnych w odniesieniu do promocji, profilaktyki, 

diagnostyki, leczenia i rehabilitacji. Bydgoszcz dysponuje 

bogatą, różnorodną i dostępną ofertą w zakresie kultury, 

sportu, rekreacji i wypoczynku, dostosowaną do potrzeb 

różnych grup społecznych i wiekowych. Rozwinięta 

infrastruktura usług społecznych umożliwia prowadzenie 

różnorodnych aktywności służących rozwojowi 

mieszkańców. 

Bydgoszczanie czują się bezpiecznie niezależnie od miejsca, 

w którym mieszkają, pracują, uczą się, czy wypoczywają.  

Są bezpieczni także w trakcie przemieszczania się po 

mieście. Mieszkańcy mogą korzystać z różnorodnej oferty 

mieszkaniowej dostosowanej do ich potrzeb oraz możliwości 

finansowych.  

Bydgoską wspólnotę cechuje wysoka spójność społeczna. 

Jest społeczeństwem ludzi wspierających się nawzajem, 

ludzi solidarnych, podejmujących działania przeciw 

wykluczeniu społecznemu. Dobrze działa instytucjonalne  

i społeczne wsparcie osób potrzebujących pomocy i ich 

opiekunów, przeciwdziałające ich wyłączeniu z aktywności 

zawodowej i pozazawodowej. 

CEL III.1. AKTYWNY I ZDROWY STYL  

ŻYCIA 

III.1.1. Zintegrowana opieka  

zdrowotna 

III.1.2. Bogata oferta sportowo- 

-rekreacyjna sprzyjająca aktywności 

mieszkańców 

 
III.1.3. Szeroki udział mieszkańców  

w życiu kulturalnym miasta 

CEL III.2. PRZYJAZNE WARUNKI  

ZAMIESZKANIA 

III.2.1. Wysoki poziom bezpieczeństwa 

mieszkańców 

III.2.2. Dobry standard budynków miesz-

kalnych 

III.2.3. Przyjazne dla wszystkich miesz-

kańców rozwiązania funkcjonalne infra-

struktury publicznej 

CEL III.3. MIASTO WRAŻLIWE SPOŁECZNIE 

III.3.1.Wsparcie dla osób potrzebujących i zagrożonych wykluczeniem społecznym 

III.3.2.Wspieranie aktywizacji zawodowej 
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Propozycja programów wdrożeniowych: 

 Programy polityki zdrowotnej 

 Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 

 Program rozwoju sportu (planowany) 

 Program rozwoju terenów zieleni, rekreacji i wypoczynku, ze szczególnym uwzględnieniem terenów nadrzecznych Bydgoskiego Węzła Wodnego (planowany)  

 Strategia Rozwoju Kultury Miasta Bydgoszczy  

 Miejski program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego  

 Program bezpieczeństwa ruchu drogowego (Vision zero) (planowany) 

 Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Bydgoszczy 

 Polityka mieszkaniowa (planowany) 

 Program opieki nad zabytkami Miasta Bydgoszczy 

 Gminny Program Rewitalizacji Miasta Bydgoszczy 

 Strategia rozwiązywania problemów społecznych Miasta Bydgoszczy 

 Program Wspierania Rodziny dla Miasta Bydgoszczy 

 Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Miasta Bydgoszczy 

 Program Aktywności Lokalnej Miasta Bydgoszczy 

 Program Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta Bydgoszczy 

 Pomoc Miasta Bydgoszczy w zakresie dożywiania – posiłek w szkole i w domu 

 Program wsparcia aktywności seniorów (planowany) 

 Program „Bydgoska Rodzina 3+” 

 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Mieszkańców Bydgoszczy 
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Cel III.1. AKTYWNY I ZDROWY STYL ŻYCIA 

Cele operacyjne Wskaźniki 
Wartość  

bazowa 
Rok 

Wartość docelowa 

2030 

III.1.1. Zintegrowana opieka zdrowotna Liczba lekarzy na 1.000 mieszkańców 

miasta wojewódzkie = 100 

6,5 

118,8 
2017 

powyżej średniej w 
miastach wojewódzkich 

Liczba pielęgniarek na 1.000 mieszkańców 
miasta wojewódzkie = 100 

10,6 

114,4 
2017 

powyżej średniej w 
miastach wojewódzkich 

Liczba łóżek w szpitalach na 1.000 mieszkańców 

miasta wojewódzkie = 100 
9,8 

116,4 
2018 

powyżej średniej w 
miastach wojewódzkich 

Liczba zgonów: 

— niemowląt na 1.000 urodzeń żywych 

— osób w wieku do 65 lat na 1.000 ludności w tej grupie wiekowej 

— osób w wieku powyżej 65 lat 1.000 ludności w tej grupie wiekowej 

 

4,3 

3,2 

44,0 

 

2018 

 

tendencja spadkowa 

Liczba osób, u których stwierdzono choroby przewlekłe lub inne schorzenia wymagające 
systematycznej kontroli lekarskiej na 1.000 ludności w danej grupie wiekowej: 

0-18 lat  
w tym po raz pierwszy  

19 lat i więcej 
w tym po raz pierwszy 

 Dane dotyczą osób będących pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. 

 

 

270,7  
45,7  

347,6  
56,8  

 

 

2017 

 

 

tendencja spadkowa 

III.1.2. Bogata oferta sportowo- 

-rekreacyjna sprzyjająca  

aktywności mieszkańców 

Liczba osób ćwiczących w klubach sportowych 9.354 2018 tendencja wzrostowa 

Liczba uczestników imprez sportowych dla dzieci i młodzieży organizowanych przez  

placówki oświatowe 45.725 
2018 tendencja wzrostowa 

Liczba uczestników ogólnodostępnych zawodów sportowych z kalendarza marki „Aktywna 

Bydgoszcz” 20,1 tys. 
2018 tendencja wzrostowa 

III.1.3. Szeroki udział mieszkańców  

w życiu kulturalnym miasta 

Liczba widzów w teatrach, słuchaczy w filharmonii, zwiedzających muzea, galerie i salony 

sztuki 330.443 
2018 tendencja wzrostowa 

Liczba uczestników imprez w centrach, domach, ośrodkach kultury, klubach i świetlicach 159.980 2018 tendencja wzrostowa 

Liczba widzów w kinach stałych 1.184.887 2018 tendencja wzrostowa 

Liczba podmiotów sekcji PKD „Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją” 789 2018 tendencja wzrostowa 
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KIERUNKI DZIAŁAŃ 

 Działania z zakresu edukacji zdrowotnej, dotyczącej prawidłowego stylu ży-
cia, a w szczególności w zakresie żywności, żywienia, czystego powietrza i 
wody. 

 Podniesienie wszechstronnej aktywności fizycznej mieszkańców Bydgoszczy 
na rzecz prozdrowotnego stylu życia, zapobiegania niepełnosprawnościom i 
wykluczeniu społecznemu. 

 Wsparcie sportu dzieci i młodzieży. 

 Poszerzanie oferty świadczeń profilaktycznych dla chorób cywilizacyjnych 
oraz uświadamiających mieszkańców o potrzebie uczestnictwa w tych  
badaniach. 

 Modernizacja i rozbudowa bazy opieki zdrowotnej.  

 Wypracowanie lokalnych standardów poprawiających jakość świadczeń zdro-
wotnych. 

 Realizacja inwestycji w infrastrukturę sportową i rekreacyjną oraz tworzenie 
warunków dla rozwoju różnych dyscyplin sportowych. 

 Myślęcinek – Centrum Aktywnej Rekreacji. 

 Rozbudowa i rewaloryzacja terenów zieleni urządzonej. 

 

 Zagospodarowanie i rewitalizacja nabrzeży Brdy, Wisły i Kanału Bydgoskiego, suk-
cesywna budowa i rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej opartej  
o walory Bydgoskiego Węzła Wodnego (Brda, Wisła, Kanał Bydgoski oraz struga 
Flis z mniejszymi strugami). 

 Cykliczne badania aktywności mieszkańców i ich opinii dotyczącej oferty spędzania 
wolnego czasu i rozwijania zainteresowań. 

 Tworzenie warunków dla wszechstronnej aktywności seniorów. 

 Rozwijanie różnorodnej oferty kulturalnej. 

 Wdrażanie różnorodnych form edukacji kulturalnej. 

 Rozwijanie systemu zróżnicowanych form wsparcia dla twórców i animatorów kul-
tury niezależnie od formy prowadzenia działalności. 

 Tworzenie nowych podmiotów i form organizacyjnych kultury w strukturze Miasta.  

 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury kultury oraz uzupełnienie infrastruktury 
osiedlowych ośrodków kultury.  

 Wspieranie organizacji prestiżowych wydarzeń kulturalnych oraz ich promocja. 

 Ochrona dziedzictwa kulturowego. 
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Cel III.2. PRZYJAZNE WARUNKI ZAMIESZKANIA 

Cele operacyjne Wskaźniki 
Wartość  
bazowa 

Rok 
Wartość docelowa 

2030 

III.2.1. Wysoki poziom bezpieczeństwa 
mieszkańców 

Liczba przestępstw stwierdzonych przez Policję w zakończonych postępowaniach przygoto-

wawczych na 1.000 mieszkańców 

20,6 2018 poniżej 18,0 

Liczba rannych w wypadkach drogowych 186 2018 poniżej 100 

Liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych 8 2018 0 

III.2.2. Dobry standard budynków 
mieszkalnych 

Liczba mieszkań na 1.000 mieszkańców 432,1 2018 470 

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę w m2 25,0 2018 28,0 

Udział lokali komunalnych o dobrym standardzie (brak podstaw do zastosowania zniżek 

technicznych) 

 
46,6% 

 
2018 

 
60% 

III.2.3. Przyjazne dla wszystkich miesz-
kańców rozwiązania funkcjo-
nalne infrastruktury  
publicznej 

Udział osób zameldowanych w promieniu 300 m od publicznych urządzonych terenów zieleni 69,6% 2015 80% 

Udział długości utwardzonych dróg publicznych o charakterze lokalnym do wszystkich dróg 

publicznych o charakterze lokalnym 

 

68,8% 

 

2018 

 

80% 

KIERUNKI DZIAŁAŃ 

 Realizacja szeregu programów oraz działań prewencyjnych i profilaktycznych 
zmierzających do przeciwdziałania przestępczości i zachowaniom aspołecz-
nym, przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz poprawa 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

 Usprawnienie, integracja i koordynacja działań w zakresie bezpieczeństwa  
i porządku publicznego oraz zarządzania kryzysowego.    

 Podnoszenie jakości zamieszkania w komunalnym zasobie mieszkaniowym.  

 Realizacja inwestycji mieszkaniowych oraz modernizacja substancji mieszka-
niowej w różnych formach własności.  

 Rozwój infrastruktury technicznej i komunikacyjnej terenów przeznaczonych 
pod budownictwo mieszkaniowe. 

 Uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów 
z funkcją mieszkaniową. 

 Dostosowywanie zasobów mieszkaniowych i infrastruktury do potrzeb osób  
z ograniczeniami w mobilności i percepcji. 

 Realizacja projektów rewitalizacyjnych oraz poprawiających jakość przestrzeni pu-
blicznych z uwzględnieniem reurbanizacji śródmieścia.  

 Realizacja działań związanych z zagospodarowaniem i podniesieniem standardu w 
sąsiedztwie zamieszkania - programy utwardzania ulic gruntowych, remontów 
chodników oraz doświetlenia ulic, zagospodarowanie placów i skwerów.  

 Likwidowanie dysproporcji pomiędzy poszczególnymi obszarami miasta w dostępie 
do usług publicznych. 
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Cel III.3. MIASTO WRAŻLIWE SPOŁECZNIE 

Cele operacyjne Wskaźniki 
Wartość  
bazowa 

Rok 
Wartość docelowa 

2030 

III.3.1. Wsparcie dla osób potrzebują-
cych i zagrożonych wyklucze-
niem społecznym.  

Udział osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej (w miejscu zamieszkania) 

w ogólnej liczbie mieszkańców   
2,7% 2018 poniżej 3% 

Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego na 1.000 osób w wieku poniżej 18 roku ży-

cia 
9,5 2018 15 

Liczba miejsc w placówkach stacjonarnej pomocy społecznej na 1.000 mieszkańców  1,8 2018 3,0 

III.3.2. Wspieranie aktywizacji zawodo-
wej. 

Liczba miejsc w żłobkach na 1.000 dzieci do lat 3 142,5 2018 190 

Liczba miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego na 1.000 dzieci w wieku 3-6 lat 1041,9 2018 utrzymanie poziomu 

Udział długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych 48,5% 2018 tendencja spadkowa 

 

 

KIERUNKI DZIAŁAŃ 

 Wspieranie mieszkańców w rozwiązywaniu problemów socjalno-bytowych. 

 Tworzenie zasobu mieszkań chronionych, usamodzielnienia i treningowych. 

 Działalność tzw. asysty rodzinnej, przeciwdziałanie zjawiskom przemocy  
w rodzinie. 

 Budowa, modernizacja i rozbudowa infrastruktury placówek pomocy społecz-
nej. 

 Zwiększenie liczby miejsc w placówkach wsparcia dziennego, środowisko-
wych domach samopomocy, domach pobytu dziennego – we współpracy  
z organizacjami pozarządowymi. 

 Wypracowanie lokalnych standardów dla usług socjalnych. 

 Wspieranie aktywizacji osób bezrobotnych oraz rozwój form pośrednictwa i porad-
nictwa zawodowego. 

 Pomoc osobom uzależnionym i profilaktyka uzależnień. 

 Realizacja działań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz integracji 
osób niepełnosprawnych.  

 Zwiększenie liczby punktów udzielających wsparcia osobom z zaburzeniami  
i chorobami psychicznymi. 

 Stworzenie miejsc integracji i samopomocy osiedlowej. 

 Centrum Usług Senioralnych oraz działania integrujące instytucje senioralne. 

 

 

 

 

 


