
Lp. Wskaźnik
Okres 

raportowania

Poziom 

odniesienia
Żródło danych Rok danych

Data ostatniej 

aktualizacji
Wartość wskaźnika/ Forma przedstawienia wskaźnika

1.1

Turyści zagraniczni 

korzystający z noclegów w 

turystycznych obiektach 

noclegowych

corocznie gmina GUS 2017 2018-08-08

Według danych GUS w roku 2017 najwięcej  noclegów 

turystom zagranicznym (nierezydentom) udzielono w 

Bydgoszczy - 118 549, w Toruniu – 88 221, Łysomicach - 3 

887, Wielkiej Nieszawce – 3 796 , Koronowie – 3 313, w 

Solcu Kujawskim - 1355, Osielsku – 699, Nakle nad Notecią 

– 403, w Czernikowie - 378.

Wśród narodowości turystów zagranicznych korzystających 

z noclegów w turystycznych obiektach noclegowych 

dominowały kraje: Niemcy -  53 862, Ukraina -  24 553, 

Wielka Brytania - 17 675, USA - 13 067, Francja - 11 654, 

Rosja - 9 175, Włochy - 8 731, Holandia - 7 284, Czechy - 6 

911.

1.2
Liczba studentów 

obcokrajowców
corocznie

Bydgoszcz

Toruń

Badanie własne 

na podstawie 

kwerendy w 

szkołach 

wyższych 

Bydgoszczy i 

Torunia

2017 2018-10-24

Do określenia wskaźnika posłużono się dostępnymi danymi 

GUS. Z Banku Danych Lokalnych za rok 2017 liczba 

studentów w Bydgoszczy i Toruniu wynosiła 55 785. 

Wskaźnik liczby studentów obcokrajowców stanowił 2,7 %, 

czyli 1 506 osób.
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1.3

Liczba bezpośrednich połączeń 

komunikacyjnych Bydgoszczy i 

Torunia ze stolicami państw 

corocznie
Bydgoszcz

Toruń

Badanie własne 

na podstawie 

rozkładów jazdy 

przewoźników. 

Należy podać 

liczbę stolic 

państw, do 

których istnieją 

bezpośrednie 

połączenia w 

transporcie 

lotniczym, 

kolejowym i 

autobusowym z 

Bydgoszczy lub z 

Torunia 

2018 2019-01

Z uwagi na fakt, iż istnieje wielu przewoźników prywatnych 

komunikacji autobusowej, do badania brano pod uwagę 

wyłączenie połączenia w transporcie lotniczym i 

kolejowym. 

Na podstawie danych PKP Intercity ustalono, iż w zakresie 

połączeń komunikacyjnych - kolejowych istnieje połączenie 

z jedną stolicą na trasie Bydgoszcz-Berlin.

Z danych ze strony internetowej Portu Lotniczego 

Bydgoszcz uzyskano informacje, iż z Bydgoszczy odbywają 

się loty rejsowe do następujących stolic Państw: Kijów, 

Dublin, Londyn. 

Podsumowując w roku 2018 istniało połączenie 

komunikacyjne z 4 stolicami państw.

1.4
Liczba zameldowań 

obcokrajowców
corocznie gmina GUS 2018 2019-01

Z uwagi na fakt, iż w danych GUS nie wystepują informacje 

na temat liczby zameldowań obcokrajowców w podziale na 

gminy, zwrócono się z prośbą o przekazanie niniejszej 

informacji do każdej z gmin z terenu ZIT BTOF. W 

odpowiedzi uzyskano dane, dzięki którym dokonano 

podsumowania. Łącznie wg stanu na dzień 31.12.2018 r. na 

terenie gmin ZIT BTOF zameldowanych było 1067 

obcokrajówców na pobyt stały oraz 5414 cudzoziemców na 

pobyt czasowy.

1.5

Liczba podmiotów 

gospodarczych z udziałem 

kapitału zagranicznego

corocznie gmina GUS 2016 2018-08-07

Dane z GUS dostępne są na poziomie powiatów, wobec 

powyższego analizie poddano dane powiatowe. W roku 

2016 na terenie całego województwa działało 562 

podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego. W 

m.Bydgoszczy było to 173 podmiotów, w m.Toruniu 121, w 

powiecie bydgoskim 50, w powiecie toruńskim 27, w 

powiecie nakielskim 14, w powiecie golubsko-dobrzyńskim 

8 i w powiecie żnińskim 7. 
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2.1

Studenci szkół wyższych na 

kierunkach matematycznych, 

przyrodniczych i technicznych 

– udział w ogólnej liczbie 

studentów

corocznie
Bydgoszcz

Toruń

GUS

(wskaźnik ze 

SRW – 

zaczerpnąć z 

monitoringu 

SRW)

2013 2016-01

W SRW wykazany jest wskaźnik "Studenci szkół wyższych 

na kierunkach matematycznych, przyrodniczych i 

technicznych na 10 tys. mieszkańców  - rolnicze, lesne i 

rybactwa, matematyczno-statystyczne, informatyczne, 

architektura i budownictwo, weterynaryjne, 

ochronaśrodowiska, usługi transportowe, biologiczne, 

fizyczne, inżynieryjno-techniczne, produkacja i 

przetwórstwo. Są to dane dla całego województwa 

kujawsko-pomorskiego i monitorowane będą raz na trzy 

lata. W SRW najbardziej aktualnym rokiem źródłowym jest 

rok 2013, w którym liczba studentów szkół wyższych na 

wymieniowych kierunkach wynosi 82 osoby na 10 tys. 

mieszkańców.

2.2

Liczba miast powiatowych 

leżących w zasięgu 60 

minutowej dostępności w 

transporcie publicznym do 

Bydgoszczy lub Torunia

Co dwa lata
Miasta 

powiatowe

Badanie własne 

na podstawie 

analiz rozkładów 

jazdy 

przewoźników

(wskaźnik ze 

SRW – 

zaczerpnąć z 

monitoringu 

SRW)

2014 2016-01

Brak danych w Raporcie o stanie rozowju społeczno-

gospodarczego województwa kujawsko-pomorskie w latach 

2012-2014, który jest sporządzany raz na trzy lata. Na 

chwilę obecną nie ma gwarancji, ze dane te będą 

monitorowane w przyszłości.
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2.3

Wielkość dojazdów do pracy 

do obszaru BTOF z terenu 

pozostałej części 

województwa

Co dwa lata Gmina

Badanie własne – 

metoda do 

ustalenia (dane 

GUS lub Izby 

Skarbowej)

2016 2017-09

Przedmiotowy wskaźnik jest monitorowany co dwa lata. Z 

uwagi na brak danych za rok 2018, będzie monitorowany 

przy kolejnym raporcie. Wobec powyższego, pozostawione 

zostały dane z ubiegłorocznego raportu. 

Przy badaniu wskaźnika wzięto pod uwagę dane z Izby 

Skarbowej dotyczące wielkości dojazdów do pracy na 

terenie całego województwa kujawsko-pomoskiego (za rok 

2016). Z uwagi na fakt, iż najwięcej osób dojeżdża do 

dwóch miastach rdzennych obszaru ZIT tj. do  Bydgoszczy i 

do Torunia, badanie oparto właśnie na dojazdach do tych 

dwóch miast z pozostałego obszaru gmin poza ZIT-em.

Do Bydgoszczy najwięcej dojazdów odnotowano z 

następujących miast: - z Inowrocławia - 871, Świecia - 640, 

z Włocławka - 429, z Grudziądza - 294,z Gminy Żnin - 236, z 

Gminy Tuchola - 234, z Gminy Pruszcz - 228, z Chełmna - 

170, z Gminy Złotniki Kujawskie - 115, z Gminy Mogilno - 

106.

Do Torunia najwięcej dojazdów odnotowano z 

następujących miast: - z Włocławka - 716, z Grudziądza - 

433, z Inowrocławia - 301, z Golubia-Dobrzynia - 250, z 

Gniewkowa - 216, z Ciechocinka 205,  z Gminy Aleksandrów 

Kujawski - 200,  z Wąbrzeźna - 168, z Brodnicy 142, z 

Chełmna 145, z Mogilna - 129, ze Świecia - 126, z Unisławia 

- 110.

2.4

Saldo migracji 

międzywojewódzkich dla 

grupy wiekowej 0-35 lat

corocznie województwo GUS 2017 2018-08-08

Według danych GUS w roku 2017  dla grupy wiekowej 0-35 

lat liczba zameldowań wynosiła 2589, wymeldowań 3824. 

Wobec powyższego saldo migracji jest ujemne i wynosi -

1235 osób.
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2.5

Liczba pacjentów spoza BTOF 

korzystających ze 

specjalistycznej opieki 

zdrowotnej w Bydgoszczy i 

Toruniu

corocznie gmina

Badanie własne 

(szczegółowa 

metoda do 

ustalenia)

2017 2018-11

Z dostęnych danych GUS możliwe jest monitorowanie 

liczby porad w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej 

dotyczącej porad w podstawowej i specjalistycznej opiece 

zdrowotnej dla m.Bydgoszczy i m.Torunia. Nie ma 

dostępnych danych stanowiących o liczbie pacjentów z 

poszczególnych gmin województwa kujawsko-pomorskiego 

korzystających z usług w Bydgoszczy/Toruniu. Wobec 

powyższego niemożliwym jest wyodrębnienie pacjentów 

spoza BTOF. Przy badaniu przedmiotowego wskaźnika 

posłużono się danymi z Biuletynu statystycznego Kujawsko-

Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Z 

danych biuletynu wynika, iż w ramach specjalistycznej 

opieki zdrowotnej w 2017 r. udzielono 2 165 485 porad w 

Bydgoszczy oraz  1 001 302 porad w Toruniu. Dodatkowo 

dołączono zestawienie zawierające liczbę porad w podziale 

na rodzaje poradni specjalistycznych (dane dostępne tylko 

dla całego województwa). 

3.1
Liczba zrejestrowanych 

podmiotów gospodarczych
corocznie gmina GUS 2017 2018-10-01

W zestawieniu 3.1 przedstawiono w podziale na gminy 

liczbę zarejestrowanych podmiotów gospodarczych według 

danych GUS za rok 2017. Łącznie dla ZIT BTOF jest to 98 

453 podmiotów. Przykładowo w Bygdoszczy 

zarejestrowanych było 42 974 podmiotów, a  w Toruniu 26 

226.

3.2

Udział bezrobotnych w 

ludności w wieku 

produkcyjnym

corocznie gmina GUS 2017 2018-08-07

W zestawieniu 3.2 wykazano udział bezrobotnych w 

ludności w wieku produkcyjnym dla każdej z gmin z terenu 

BTOF. Są to dane za rok 2017. Największy udział 

bezrobotnych odnotowano w gminie Czernikowo 13,2 %, 

mieście Chełmży 9 %,  gminie Łabiszyn 7,2 %, gminie Nakło 

nad Notecią 6,7 %.

Cel horyzontalny 3
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3.3

Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat 

objętych wychowaniem 

przedszkolnym 

corocznie gmina GUS 2017 2018-10-16

W zestawieniu 3.3 ujęto wskaźnik dla wszystkich gmin z 

obszaru BTOF. Największy odsetek dzieic objętych 

wychowaniem przedszkolnym w wieku 3-5 lat odnotowano 

w gminie Osielsko (102,9%), w Toruniu (94,8%), w 

Bydgoszczy (91,1%), w Szubinie (83,9%) i Lubiczu (83,6%).

3.4

Uśrednione wyniki egzaminów 

gimnazjalnych w części 

humanistycznej, 

matematyczno-przyrodniczej 

oraz językowej

corocznie gmina

OKE w Gdańsku 

(wskaźnik ze 

SRW – 

zaczerpnąć z 

monitoringu 

SRW)

SRW 2014
2016-06-20

W SRW wykazane są wyniki dla całego województwa w 

roku 2014.  Dla części humanistycznej - język polski 

osiągnięty wynik w 2014 r. to 65%. Dla części 

humanistycznej - historia i wiedza o społeczeństwie to 58%. 

Dla części matematyczno-przyrodniczej - matematyka to 

45%. Dla części matematyczno-przyrodniczej - przedmioty 

przyrodnicze to 50%.

3.5

Zasięg pomocy społecznej 

(udział osób w 

gospodarstwach domowych 

korzystających ze 

środowiskowej pomocy 

społecznej w ludności ogółem)

corocznie gmina GUS 2017 2018-10-02

Z dostępnych danych GUS na poziomie powiatu wybrano 

przeciętną liczbę osób w gospodarstwie domowym 

korzystającym ze środowiskowej pomocy społecznej. Dla 

m.Bydgoszczy wskaźnik ten wynosi  1,81 dla m.Torunia 

1,85. Dla powiatu bydgoskiego 2,38, dla nakielskiego 2,44, 

dla żnińskiego 2,49, dla golubsko-dobrzyńskiego 2,65, dla 

toruńskiego 2,75.

3.6

Liczba pasażerów 

przewiezionych w transporcie 

publicznym pomiędzy 

Bydgoszczą a Toruniem

corocznie
Bydgoszcz

Toruń

Departament 

Transportu 

Publicznego UM 

(wskaźnik ze 

SRW – 

zaczerpnąć z 

monitoringu 

SRW)

2014 2016-01

Brak danych w Raporcie o stanie rozowju społeczno-

gospodarczego województwa kujawsko-pomorskie w latach 

2012-2014, który jest sporządzany raz na trzy lata. Na 

chwilę obecną nie ma gwarancji, ze dane te będą 

monitorowane w przyszłości.
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3.7

Liczba mieszkańców gmin 

BTOF wykupujących 

miesięczne bilety komunikacji 

miejskiej w Bydgoszczy i 

Toruniu

corocznie
Bydgoszcz

Toruń

Badanie własne

(może wymagać 

zmian w 

systemie 

sprzedaży 

biletów 

miesięcznych)

2018 2019-01

Według danych otrzymanych z Zarządu Dróg Miejskich i 

Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w roku 2018 

sprzedano łącznie 624 124 szt. biletów miesięcznych i 30-

dniowych.

Natomiast według danych Urzędu Miasta Torunia, 

Wydziału Gospodarki Komunalnej

(Referatu ds. Publicznego Transportu Zbiorowego) w 2016 

r. w Toruniu sprzedano łącznie 222 673 biletów 

miesięcznych. 

W sumie jest to 846 797 biletów miesięcznych w 2018 

roku.

3.8

Udział ludności wiejskiej 

zamieszkującej miejscowości, 

w których zrealizowano ścieżki 

(drogi rowerowe) 

Raz na dwa lata gminy

Badanie własne 

na podstawie 

kwerendy w 

urzędach gmin

2017-2018 2019-01

W latach 2017-2018 zrealizowano projekty, w których 

wybudowano/przebudowano 35,676 km ścieżek 

rowerowych. Miejscowości wiejskie, przez które 

przebiegały drogi rowerowe to: Kotomierz, Magdalenka, 

Pyszczyn i Nekla - w Gminie Dobrcz, miejscowości Leszcz, 

Pigża, Brąchnowo, Biskupice, Warszewice w Gminie 

Łubianka oraz miejscowości Niwy, Żołędowo, Jarużyn, 

Osielsko i Czarnówczyn w Gminie Osielsko. Miejscowości te 

zamieszkuje 12 423 osoby.

3.9

Ładunek ścieków 

odprowadzanych przez 

oczyszczalnie komunalne na 

terenie BTOF w rozbiciu na: 

BZT5, ChZT, azot ogólny, fosfor 

ogólny

Raz na dwa lata Obszar BTOF

Badanie własne 

na podstawie 

„Raportu o stanie 

środowiska 

województwa 

kujawsko-

pomorskiego” 

WIOŚ

2016 2017

Z uwagi na fakt, iż w Raporcie WIOŚ za rok 2017 nie ma 

danych na temat ładunku ścieków odprowadzanych przez 

oczyszczalnie komunalne, wzięto pod uwagę dane  z 

Raportu WIOŚ za rok 2016. Na terenie BTOF ładunek 

ścieków osiągnął następujące wartości: 

- BZT5 - 315 146 kg/rok;

- ChZT - 2 348 740 kg/rok;

- azot ogólny - 465 936 kg/rok;

- fosfor ogólny - 29 795 kg/rok.


