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Zabrze

Miasto Odległość od Zabrza
Ad-Dauha 5 684 km

Berlin 510 km
Bruksela 1 218 km

Delhi 6 726 km
Dubaj 5 991 km

Helsinki 1 372 km
Londyn 1 561 km
Moskwa 1 595 km

Nowy Jork 6 836 km
Oslo 1 536 km
Paryż 1 457 km
Pekin 7 192 km
Rzym 1 499 km
Seul 8 000 km
Tokio 8 847 km

Toronto 6 929 km
Warszawa 305 km

Waszyngton 7 162 km
Miasta partnerskie

Essen (Niemcy) 979 km
Kaliningrad (Rosja) 635 km

Lund (Szwecja) 998 km
Rotherham (Wielka Brytania) 1 844 km

Równe (Ukraina) 651 km
Sangerhausen (Niemcy) 636 km

Seclin (Francja) 1 335 km
Trnawa (Słowacja) 305 km

Zahla (Liban) 2 304 km

Zabrze
Odległości od miast w Europie i na świecie

Wydawca:
Miasto Zabrze

ul. Powstańców Śl. 5-7
41-800 Zabrze

www.um.zabrze.pl

Zdjęcia/Wizualizacje:
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN,

archiwum Antoniego Cygana (fotografie autorstwa Piotra Muschalika),  
Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii  

im. prof. Z. Religi (fotografie autorstwa Mariusza Jakubowskiego),  
Hotele Diament S.A., Kombinat Koksochemiczny „Zabrze” S.A.,  

Muzeum Miejskie w Zabrzu, Politechnika Śląska – Wydział Inżynierii  
Biomedycznej, Stadion w Zabrzu Sp. z o.o., Śląski Uniwersytet Medyczny,  

Śląskie Centrum Chorób Serca, Urząd Miejski w Zabrzu,  
VOIGT Sp. z o.o., archiwum Mariana Oslislo/M-Studio s.c.,

CREATIVE TOWER (fotografie autorstwa Anny Liwii Gołąb)

Redakcja i druk: 
Zespół ekspertów CREATIVE TOWER w składzie:  

Paweł Gałecki, Lidia Gawlak, Anna Liwia Gołąb,   
Wojciech Kodłubański, Małgorzata Krzysztofik, Iwona Majewska,  

Anna Ober, Anna Somorowska we współpracy z sektorem biznesowym,  
samorządowym, uczelniami wyższymi, instytucjami otoczenia biznesu  

oraz organizacjami pozarządowymi.
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memorandum
Szanowni Państwo,

Zabrze to miasto nauki, medycyny, kultury, sportu i turystyki przemy-
słowej. W ciągu ostatnich lat wielki przemysł ustępuje miejsca 
innowacyjnym technologiom.

Dzięki uznanym ośrodkom naukowym, badawczym i medycznym 
możemy szczycić się specjalistyczną i wykwalifikowaną kadrą, która 
działa na rzecz przemysłu medycznego, biomedycznego, górni-
czego, chemicznego, motoryzacyjnego, inżynierii środowiskowej,  
a także mechaniki i robotyki. Osiągnięcia placówek Polskiej 
Akademii Nauk, dorobek zabrzańskich uczelni czy Instytutu 
Chemicznej Przeróbki Węgla to wielki, przyszłościowy potencjał. 
Tworzymy między innymi kreatywny model w sektorze innowa-
cyjnych technologii biomedycznych. Zakłada on ścisłą współ-
pracę uczelni (Śląski Uniwersytet Medyczny, Wydział Inżynierii 
Biomedycznej Politechniki Śląskiej), Śląskiego Centrum Chorób 
Serca, instytutów naukowych (Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii 
im. prof. Z. Religi, Instytut Technicznej Aparatury Medycznej ITAM) 
i spółki Kardio-Med Silesia w kreowaniu nowych idei i wdraża-
niu ich w warunkach rynkowych. Korzystne położenie miasta na 
skrzyżowaniu autostrad A1 i A4 w powiązaniu z Drogową Trasą 
Średnicową powoduje, że rozległe tereny inwestycyjne i Specjalna 
Strefa Ekonomiczna są ważnymi atutami miasta.  
 
Także bogata oferta kulturalna Domu Muzyki i Tańca, Filharmonii 
Zabrzańskiej, Teatru Nowego oraz baza sportowa i niezwykły szlak 
obiektów kultury przemysłowej przyciągają do Zabrza turystów.

Wizja miasta nowoczesnego łączy się z rozwojem inwesty-
cji, o czym świadczy kwota wydatków majątkowych Zabrza 
sięgająca sumy ponad miliarda dwustu milionów złotych  
w latach 2008-2012 oraz skala wykorzystania środków UE. Jesteśmy 
miastem przyjaznym dla przedsiębiorców. Coraz więcej inwesto-
rów krajowych i zagranicznych lokuje tutaj swoje firmy. 

Jestem przekonana, że Memorandum inwestycyjne zachęci do 
bliższego poznania naszego miasta, a przede wszystkim do skorzy-
stania z jego wielkich możliwości.
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1.1

‘‘Kierunek – Europa

Centrum Europy

Europa to drugi po Chinach 
najatrakcyjniejszy kierunek ekspansji 
bezpośrednich inwestycji zagranicz
nych. 

Polska to strategiczne miejsce
inwestycji zlokalizowane w centrum
Europy, na trasie transeuropejskich
korytarzy transportowych. Posiada
dogodne połączenia drogowe  
oraz lotnicze ze wszystkimi
krajami Unii Europejskiej i Azji.

Świat – Europa – Polska – Zabrze

Motorem popychającym Europę naprzód powinien być wspólny rynek energii 
i innowacji. Mamy na Śląsku i w Zabrzu wielu świetnie przygotowanych fachow-
ców do pracy w niemal każdej specjalności, wraca moda i konieczność na 
przestawienie się z usług na produkcję, a na Śląsku zawsze produkowało się 
najwięcej i najlepiej.

prof. Jerzy Buzek – były Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

Ogólnoświatowe trendy gospodarcze potwierdzają, że inwestorzy 
przychylnie spoglądają na potencjał i zasoby miast europejskich, szcze-
gólnie Europy Środkowej i Wschodniej, gdzie nadal odnotowywany 
jest dodatni wynik gospodarczy. Infrastruktura techniczna, transporto-
wa i teleinformatyczna, dostępność terenów inwestycyjnych i wysoko 
wykwalifikowane kadry zdecydowały o tym, że Europa Środkowa 
i Wschodnia jest doskonałym miejscem do inwestowania. Zgodnie 
z rankingiem TOP 10 FDI Strategy Eastern Europe 2012/2013 dotyczącym 
atrakcyjności inwestycyjnej, na pierwszych trzech miejscach znalazły się 
Katowice, Kraków i Lublin, a ogółem polskie miasta stanowiły 50% miast 
przedstawionych w rankingu. 

Według UNCTAD napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych  
do Polski w 2012 r. wyniósł 11,8 mld USD. Polski eksport w tym czasie to 
141,9 mld EUR. Co piąta polska firma zatrudniająca powyżej 9 osób 
eksportuje swoje produkty. HSBC Global Connections prognozuje  
dla Polski w 2014 r. 7% wzrost wartości eksportu. Wybrane koncerny 
międzynarodowe działające w Polsce eksportują powyżej 80% swojej 
produkcji. Największym partnerem handlowym Polski pod względem 
wartości importu i eksportu od wielu lat pozostają Niemcy. Eksport do 
Niemiec w 2012 r. wyniósł 35,7 mld EUR, czyli 25% całkowitej wartości 
eksportu Polski. 

W badaniu UNCTAD Polska zajmuje 14. pozycję wśród światowych 
rynków najlepiej rokujących dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych. 
Najwięcej zagranicznych inwestycji bezpośrednich napływa do Polski 
z Luksemburga, Hiszpanii, Niemiec i Szwecji. Bezpośrednie inwestycje 
zagraniczne w Polsce lokowane są przede wszystkim w sektorze finansów 
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Zabrze na tle Europy
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i ubezpieczeń, profesjonalnej działalności naukowej i technicznej oraz 
w budownictwie. Zgodnie z prognozą Międzynarodowego Funduszu 
Walutowego w 2017 r. polskie PKB wzrośnie o 3,6%. Przedstawiciele  
polskiej gospodarki budują relacje inwestorskie i stwarzają możliwo-
ści lokowania swoich produktów i usług także poza Europą, głównie 
w krajach azjatyckich i Stanach Zjednoczonych. Współpraca 
z Chinami, Indiami, Indonezją, Wietnamem czy Koreą stanowi ważny 
element polskiej polityki handlowej. Zdaniem autorów „The Global 
Competitiveness Report 2012-2013” Polska znajduje się na etapie 
pośrednim, przekształcając się z gospodarki napędzanej wzrostem 
efektywności w gospodarkę, w której głównym czynnikiem wzrostu stają 
się innowacje. 

Województwo śląskie, w którym zlokalizowane jest Zabrze, to jedno 
z dwóch województw o największym udziale w tworzeniu Produktu 
Krajowego Brutto (PKB) w latach 2002-2010. Wspólnie z wojewódz-
twem mazowieckim wytworzyły w omawianym czasie ponad 1/3 krajo-
wej wartości PKB. Poziom PKB per capita dla województwa śląskiego  
w 2009 r. stanowił około 65% poziomu Unii Europejskiej (UE).  
Przewidywana wartość docelowa PKB per capita w 2020 r. dla 
województwa śląskiego ma wynieść 79% poziomu unijnego. Wartość 
PKB w województwie w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2010 r. 
kształtowała się na poziomie niemal 10 tys. EUR i była wyższa  
od średniej krajowej o 7% (trzecie miejsce w Polsce). Wartość docelowa 
przewidywana dla tego wskaźnika w 2020 r. powinna wynieść ponad  
17,5 tys. EUR. W 2011 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 
sporządziła listę 10 najbogatszych gmin w województwie śląskim, biorąc 
pod uwagę dochód na jednego mieszkańca. Zabrze jako jedno 
z niewielu dużych miast znalazło się w tym rankingu.

Województwo śląskie wspólnie 
z województwem mazowieckim 
wytworzyły w latach 2002-2012 
ponad 1/3 krajowej wartości PKB. 

1/3 PKB

Województwo śląskie

2009-2010 2020

Poziom PKB dla  
województwa śląskiego 65% poziomu UE 79% poziomu UE

Wartość PKB  
w przeliczeniu  

na 1 mieszkańca
10 000 EUR 17 500 EUR
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Zabrze w sercu Śląska

W centrum Śląska usytuowane jest Zabrze, cenione m.in. za wkład 
w rozwój medycyny i technologii biomedycznej. Wielowiekowa przemy-
słowa tradycja i kultura pracy, innowacyjne pomysły, współpraca nauki 
i biznesu, dostępność wysoko wykwalifikowanych kadr oraz przyjazny 
klimat dla przedsiębiorców decydują o atrakcyjności Zabrza. 

W rankingu czasopisma „Forbes” z 2011 r. dotyczącym atrakcyjności 
dla biznesu Zabrze znalazło się na 14. pozycji na 3 545 gmin w Polsce. 
Doskonała lokalizacja jest jednym z istotnych walorów inwestycyjnych 
miasta. W promieniu 600 km znajduje się osiem europejskich stolic: Berlin, 
Bratysława, Budapeszt, Ljubljana, Praga, Warszawa, Wiedeń i Zagrzeb. 
Atrakcyjne położenie geograficzne miasta oraz zaplecze w postaci 
wykwalifikowanej kadry i największej sieci logistycznej w Europie wykorzy-
stuje firma DB Schenker Rail Polska S.A., jedna z największych korpo-
racji światowych tworząca obecnie rdzeń dla przewozów w Europie 
Wschodniej i wzmacniająca rolę Polski jako bramy na wschód Europy.

Potencjał naukowo-badawczy wyróżnia Zabrze na tle innych 
śląskich miast. W Zabrzu działają: Centrum Materiałów Polimerowych  
i Węglowych Polskiej Akademii Nauk, Instytut Chemicznej Przeróbki 
Węgla, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii 
Nauk, Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, Fundacja 
Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, Śląskie Centrum 
Chorób Serca, Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Akademii 
Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Wydział 
Inżynierii Biomedycznej oraz Wydział Organizacji i Zarządzania 
Politechniki Śląskiej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko - 

-Dentystycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydział Mediów, 
Aktorstwa i Reżyserii Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach oraz 
Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego. 

Zabrze posiada 770 ha gruntów inwestycyjnych. Wśród dużych i ważnych 
miast Śląska jest jedynym, które posiada tak rozległy obszar dedyko-
wany inwestorom. Tereny inwestycyjne usytuowane są w pobliżu skrzy-
żowania autostrad A4 i A1, część z nich wchodzi w skład Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wzbudzają one coraz większe zainte-
resowanie kolejnych inwestorów lokujących tu swoje przedsiębiorstwa.

Proekologiczna polityka władz miasta ma na celu m.in. utworzenie 
kompleksowej infrastruktury komunalnej, a tym samym podniesienie 
jakości życia mieszkańców. Dzięki inwestycji wartej niemal 200 mln 
EUR do 2015 r. zostaną spełnione wymogi Unii Europejskiej dotyczące 
gospodarki wodno-ściekowej, co zwiększy potencjał Zabrza w zakre-
sie lokowania dużych inwestycji, w szczególności z branż przemysło-
wych. Zabrze to jednocześnie jeden z liderów w pozyskiwaniu środków 
z UE przeznaczonych na projekty infrastrukturalne. W latach 2007-2013 
otrzymało w sumie przeszło 390 mln PLN. Zgodnie z rankingiem pisma 
samorządu terytorialnego „Wspólnota” w 2012 r. miasto zajmowało 
bardzo wysoką 6. lokatę w Polsce pod względem najlepszego wykorzy-
stania środków unijnych.
 

Zabrze miastem kultury

Zabrze to miasto z oryginalnym dziedzictwem kulturowym oraz niepo-
wtarzalnym klimatem wynikającym z głębokiego szacunku mieszkańców 

Doskonałe położenie

W promieniu 600 km od Zabrza  
znajduje się osiem europejskich 
stolic.

Berlin

Wiedeń
Praga

Zagrzeb Bratysława

Budapeszt

Lubljana Warszawa

Inteligentny rozwój

Zabrze jest miastem, w którym 
funkcjonuje wiele instytucji nauki, 
uczelni wyższych i ich wydziałów 
znanych ze swych dokonań nie tylko 
w Polsce, ale i na całym świecie.

Proekologiczne miasto zieleni

Proekologiczna polityka władz 
miasta ma na celu podniesienie 
jakości życia mieszkańców. 
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‘‘Położenie miasta w centrum aglomeracji śląskiej, gdzie zlokalizowanych jest 
większość naszych klientów oraz silne i profesjonalne wsparcie, jakie otrzy-
maliśmy ze strony władz miasta przekonały nas do wybrania Zabrza na miejsce 
siedziby głównej firmy. Dla odpowiedniego klimatu inwestycyjnego ważne jest 
również zapewnienie wysokiego poziomu rozwoju ekonomicznego, dostęp-
ności do wykwalifikowanej kadry oraz dynamicznie rozwijającej się infrastruk-
tury gospodarczej i społecznej.

Christian Schreyer – Prezes Zarządu DB Schenker Rail Polska S.A.

Dom Muzyki i Tańca – jedna z największych sal koncertowych w Polsce

7Memorandum inwestycyjne Miasta Zabrze

do wielokulturowości obecnej w różnych obszarach życia społecznego. 
Czerpiąc z wartości zakorzenionych w przeszłości, miasto kreuje obecnie 
wydarzenia kulturalne odbijające się szerokim echem w kraju i zagranicą. 
Pod względem różnorodności i dostępności oferty kulturalnej – zgodnie 
z danymi Głównego Urzędu Statystycznego – Zabrze zajmuje drugą 
pozycję wśród miast Górnego Śląska:

• Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu – ponad 4 tysiące koncertów  
oraz 7,5 mln widzów w ciągu ostatnich 50 lat,

• Filharmonia Zabrzańska – liczne koncerty z artystami z Austrii, 
Bułgarii, Chin, Finlandii, Japonii, Ukrainy, USA, Włoch czy Węgier,

• Kino „Roma” – najstarsze kino na Śląsku,
• Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Fusieckiego w Zabrzu – obecna 

niemal we wszystkich dzielnicach Zabrza,
• Miejski Ośrodek Kultury – kreujący życie kulturalne w Zabrzu,
• Muzeum Górnictwa Węglowego – największa atrakcja  

turystyczna w Zabrzu,
• Muzeum Miejskie w Zabrzu – pierwsza ekspozycja w 1936 r.,
• Muzeum Pojazdów Zabytkowych – cenna kolekcja pojazdów histo-

rycznych o pełnej sprawności technicznej,
• Orkiestra Dęta „Makoszowy” – od stu lat charakterystyczny 

element śląskiej kultury,
• Teatr Nowy w Zabrzu – ponad 220 premier w ciągu ostatnich 54 lat,
• Wiatrak CK – klub kultury alternatywnej,
• kilkanaście znaczących festiwali o zasięgu ogólnopolskim  

i międzynarodowym.
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Wylot Sztolni. Pocztówka z 1 poł. XX w. (ok. 1916 r.)
Ulica Wolności w Zabrzu (dawniej Kronprinzenstrasse).  
Pocztówka z 1 poł. XX w.

Pierwsza wzmianka o Zabrzu

Pierwsze pisemne wzmianki o Zabrzu  
pojawiły się  pod koniec XIII wieku.

Podróż do przeszłości1.2

Zabrze było wielokrotnie w swej historii miastem granicznym 
i terytorialnie podzielonym, skutkiem czego stało się miejscem 
wyjątkowym, z mieszkańcami bardzo szanującymi tradycję.  
Z kolei przemysłowa historia zaowocowała powszechnie uznawa-
nym i  docenianym w Europie etosem pracy, który do dzisiaj stano-
wi jedną z podstaw dynamicznego rozwoju miasta.

Zabrze miastem tradycji

Pierwszą wzmiankę o mieście zawarto w „Rejestrze Ujazdu”, dokumen-
cie powstałym pod koniec XIII w. Obszar Zabrza wynosił w tym czasie 
60 dużych łanów, czyli 1 452 ha. Było to miejsce położone pomiędzy 
dwoma średniowiecznymi miastami: Bytomiem i Gliwicami, przecięte 
handlowymi szlakami prowadzącymi w stronę Wrocławia i w stronę 
Raciborza.

‘‘Od ponad 700 lat trwania Zabrza jego historię tworzyło około czternastu 
do piętnastu pokoleń, których dziejów nie da się opowiedzieć od początku 
do końca. To owe pokolenia w zależności od swoich potrzeb materialnych, 
duchowych, panującej mody, warunków politycznych nadawały kształt temu 
miastu, jego architekturze i krajobrazowi doświadczonemu przez industria-
lizację. To wszystko bardzo dobrze jest widoczne w zachowanych z minionych 
epok zabytkach, których w mieście jest wiele. Zabrze to moja ojczyzna, miasto 
które mogę polecić wszystkim, którzy lubią wędrować i odkrywać nowe fascy-
nujące miejsca.

Dariusz Walerjański – historyk, muzealnik, Kierownik Międzynarodowego Centrum 
Dokumentacji i Badań nad Dziedzictwem Przemysłowym dla Turystyki w Zabrzu
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Ulica 3 Maja w Zabrzu (dawniej Dorotheenstrasse) z widokiem na budynki Starostwa Powiatowego i Sądu. Fot. z 1 poł. XX w. (ok. 1909 r.)

Kopalnia „Guido”. Pocztówka z 1 poł. XX w. (ok. 1916 r.) Siedziba Dyrekcji huty Donnersmarcka. Fot. z 1 poł. XX w. 

Zalążki przemysłu

Początki ruchu kolejowego w Zabrzu

Odkrycie pod koniec XVIII wieku 
bogatych pokładów węgla 
kamiennego miało znaczący wpływ 
na zmianę rolniczego krajobrazu 
w przemysłowy.

Pierwszy pociąg zatrzymał się na 
dworcu kolejowym w Zabrzu  
1 października 1845 r. Impuls ten 
zadecydował o dalszym dynamicz
nym rozwoju przemysłowym miasta.

Znaczące dla dziejów Zabrza i okolicy, mające duży wpływ na zmianę 
rolniczego krajobrazu na przemysłowy, było odkrycie w 1790 r. przez 
Salomona Izaaka z Brabantu bogatych pokładów węgla kamienne-
go. Wydobywany od 1791 r. dał początek nie tylko powstaniu kopal-
ni „Królowa Luiza”, ale również był zalążkiem rozwoju różnych gałęzi 
przemysłu i gwałtownych zmian w krajobrazie tej części Śląska. 

W latach 1792-1822 zbudowano Kanał Kłodnicki będący przedłuże-
niem Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej. Sztolnię zaczęto drążyć 
w czerwcu 1799 r. i ukończono dopiero w październiku 1863 r. Sztolnia 
ciągnęła się od kopalni „Królowa Luiza” w Zaborzu do kopalni „Król” 
w Królewskiej Hucie (obecnie Chorzów). Zadaniem sztolni było odwa d-
nianie obu kopalni, zaś zaczynający się u jej wylotu kanał miał służyć do 
transportu węgla do „Huty Królewskiej” w Gliwicach i dalej na zachód.

W latach 1819-1830 wybudowano „Kronprinzenstrasse”, czyli „Drogę 
Następcy Tronu”, łączącą Królewską Hutę z Gliwicami. Kolejnym, 
przełomowym w rozwoju miasta wydarzeniem było poprowadzenie 
przez Zabrze linii kolejowej z Wrocławia do Mysłowic. Pierwszy pociąg 
zatrzymał się na dworcu kolejowym 1 października 1845 r. Impuls ten 
zadecydował o dalszym dynamicznym rozwoju przemysłowym miasta.
W 1841 r. rozpoczęto eksploatację kopalni „Concordia”, nadanej 
Karolowi Lazarowi Henckel von Donnersmarck jeszcze w 1828 r.  
Dostarczała ona węgiel do wybudowanej w latach 1850-1851 huty 

„Donnersmarck”. Jej założycielem był syn Karola, Guido. Tak kopalnia,  
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Panorama Biskupic. Zdjęcie wybitnego fotografa Maxa Steckela z 1933 r.
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jak i huta wraz ze stojącą pomiędzy nimi koksownią weszły 
w skład utworzonej w 1872 r. spółki akcyjnej „Donnersmarckhütte. 
Oberschlesische Eisen – und Kohlenwerke Aktien Gesellschaft”. 
Późniejsze lata przyniosły powstanie kolejnych kopalń, hut i innych 
zakładów, rozwijały się również istniejące obiekty przemysłowe. Wśród 
nich była uruchomiona w 1855 r. kopalnia, nazwana na cześć właści-
ciela jego imieniem – Guido.

Oprócz przemysłu ciężkiego w Zabrzu rozwijał się również przemysł 
spożywczy. W 1860 r. Loebel Haendler wybudował w Małym Zabrzu 
browar, który w czerwcu 1896 r. został przejęty przez spółkę akcyjną 

„Oberschlesische Bierbrauerei Aktien Gesellschaft vormals L. Haendler”. 
Również w Małym Zabrzu, w 1864 r. Heinrich Haendler wybudował 
młyn parowy, rozbudowany na przełomie XIX i XX w. We wrześniu 1871 r.  
w folwarku w Mikulczycach uruchomiono gorzelnię, wybudowaną przez 
zarządcę dóbr ziemskich, hrabiego Guido Henckel von Donnersmarck. 
Mniejsze browary działały w Biskupicach, Pawłowie i Zaborzu, a duży 
browar wybudował w Starym Zabrzu Paul Sauer w 1893 r. 

Rozwój przemysłu powodował zmiany w układzie urbanistycznym 
miasta. W 1848 r. w Zabrzu powstała kolonia „Schüller” oraz stanęły 
pierwsze domy dla górników kopalni „Concordia”. W 1863 r. Albert 
Borsig rozpoczął budowę osiedla mieszkaniowego dla robotników 
zatrudnionych w jego zakładach w Biskupicach. Oprócz 66 domów 
na terenie osiedla wybudowano gospodę ze sklepem spółdzielczym, 
szkołę, kaplicę ewangelicką z cmentarzem, a na zapleczu gospody 
utworzono park z muszlą koncertową. W latach 1869-1890 powsta-
ły w Zabrzu kolejne kolonie i domy mieszkalne dla zatrudnionych 
w licznych zakładach przemysłowych robotników.

W wyniku przemian gospodarczych i przemysłowych Zabrze  
pod koniec XIX w. posiadało trzy huty żelaza, kilka kopalń węgla, kilka 
koksowni, brykietownię, hutę szkła, fabrykę kotłów, wytwórnię lin i drutu, 
odlewnie i wytwórnie armatury, gazownię, cegielnię, tartaki, wytwór-
nie smarów, młyny, browary i wiele innych fabryk i zakładów różnych 
branż. Ciekawostką jest fakt, iż mimo dynamicznego rozwoju Zabrze 
nadal pozostawało wsią – największą w Europie. 

Gmina Zabrze

Gmina o nazwie „Zabrze” powstała – zgodnie z dekretem Jego 
Królewskiej Mości Wilhelma II – 20 lutego 1905 r. Gminę Zabrze podzielo-
no na dwa okręgi urzędowe: Zabrze Północ i Zabrze Południe. Granicę 
pomiędzy nimi stanowiła linia kolejowa Zabrze – Gliwice. Nazwa 

„Zabrze” została zmieniona na „Hindenburg” przez Cesarza Wilhelma II 
21 lutego 1915 r. na cześć zwycięskiego dowódcy spod Tannenbergu. 

Ważniejsze daty z historii Zabrza

1243 r. – pojawia się pierw
sza wzmianka o Biskupicach, 
osadzie na terenie dzisiejszego 
miasta Zabrze.

1295-1305 r. – pojawia się 
pierwsza wzmianka o Zabrzu 
w dokumencie „Rejestr Ujazdu”, 
w części Liber fundationis 
episcopatus Wratislawiensis 
(Księga uposażeń biskupstwa 
wrocławskiego).

1354 r. – pojawia się pierwsza 
wzmianka o kościele katolickim 
i parafii pw. św. Andrzeja.

1769-1790 r. – wieś Zabrze 
znajdowała się w rękach 
Mathiasa von Wilczek, znane
go jako założyciela kilkunastu 
koloni mieszkalnych na terenie 
dzisiejszego miasta.

24 listopada 1790 r. – Salomon 
Isaac z Brabantu odkrywa na 
granicy Pawłowa i Zaborza  
pokłady węgla kamiennego; 
rok później powstają tu pierw
sze szyby kopalni nazwanej 

„Królowa Luiza”.

23 czerwca 1799 r. – przy 
obecnej ul. Miarki rusza drąże
nie Głównej Kluczowej Sztolni 
Dziedzicznej łączącej kopalnię 

„Królowa Luiza” z kopalnią „Król” 
w Królewskiej Hucie.

1845 r. – uruchomiono linię  
kolejową oraz otwarto  
dworzec kolejowy.

1850-1851 r. – Guido Henckel 
von Donnersmarck zakłada 
hutę żelaza.

1855 r. – uruchomiona zostaje 
Kopalnia Węgla Kamiennego 

„Guido”.

1915 – następuje zmiana  
nazwy gminy i powiatu Zabrze 
na Hindenburg O-S.

1 października 1922 r. – Zabrze 
otrzymuje prawa miejskie.

1929 r. – budowa nowego 
ratusza, w którym obecnie 
mieści się siedziba Urzędu 
Miejskiego.

1930-1931 r. – budowa  
i poświęcenie kościoła pw.  
św. Józefa według projektu 
architekta D. Böhma.

1938 r. – otwarty zostaje Miejski 
Ogród Botaniczny.

29 marca 1948 r. – powstaje 
Akademia Lekarska (obecnie 
Śląski Uniwersytet Medyczny).

14 grudnia 1948 r. – założony 
zostaje Klub Sportowy Górnik 
Zabrze, późniejszy 14-krotny 
mistrz Polski.

1959 r. – otwarty zostaje Dom 
Muzyki i Tańca w Zabrzu.



Ulica Stalmacha (dawniej Haldenstrasse), widoczna zabudowa osiedla Donnersmarcka. Fot. z 1 poł. XX w. (ok. 1909 r.)

Kopalnia „Concordia” (dawniej Concordiagrube). Pocztówka z 1 poł. XX w. (ok. 1914 r.)
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Miasto funkcjonowało pod tą nazwą blisko 30 lat. W latach 1919-1921 
przez Zabrze przetoczyły się walki związane z trzema powstaniami śląski-
mi. Prawa miejskie Hindenburg uzyskał z dniem 1 października 1922 r. 
na podstawie rozporządzenia Pruskiego Rządu Państwowego z 29 
września tego samego roku. W latach 1922-1939 Zabrze pełniło funkcję 
miasta granicznego, gdyż w wyniku plebiscytu podzielone zostało na 
dwie części: jedna należała do Polski, druga do Republiki Weimarskiej. 
Herb Zabrza, który po pewnych zmianach przedstawiał ostatecznie 
trzy czerwone wieże murowane z blankami i niebieskie koło zębate na 
żółtej tarczy, pruski Minister Spraw Wewnętrznych zatwierdził 17 maja 
1927 r. Do pierwotnej nazwy „Zabrze” powrócono 19 maja 1946 r. 

Okres po II wojnie światowej to dynamiczny rozwój społeczno-gospo-
darczy miasta przejawiający się w  poprawie warunków życia miesz-
kańców, w rozwoju infrastruktury społecznej i komunalnej, a przede 
wszystkim w kształtowaniu się jego specjalizacji – przemysłu, techno-
logii i medycyny. Istotnym czynnikiem rozwoju miasta po 1945 r. były 
migracje zarobkowe, które za sprawą przemysłu tradycyjnego i górnic-
twa przyciągnęły na Śląsk i do Zabrza za pracą tysiące osób z różnych 
rejonów Polski.

1961 r. – Zabrze odwiedza Jurij 
Gagarin, pierwszy człowiek 
w kosmosie.

6 września 1967 r. – Zabrze 
odwiedza gen. Charles de 
Gaulle – jeden z największych 
przywódców światowych, który 
na spotkaniu z mieszkańcami 
w DMiT powiedział: „Niech 
żyje Zabrze – najbardziej śląskie 
miasto ze wszystkich śląskich 
miast, czyli najbardziej polskie 
ze wszystkich polskich miast”.

5 listopada 1985 r. – prof. 
Zbigniew Religa dokonuje 
w Zabrzu pierwszego w Polsce 
udanego przeszczepu serca.

24 października 2001 r. – prof. 
Marian Zembala przeprowadza 
pierwszy w Polsce jednoczesny 
przeszczep serca i płuc.

2005 r. – uruchomienie 
autostrady A4 przebiegającej 
przez Zabrze.

2006 r. – uruchomiona zostaje 
pierwsza część zabrzańskiej 
podstrefy ekonomicznej  
wchodzącej w skład  
Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej.

16 czerwca 2007 r. – dla 
turystów otwiera podwoje 
Zabytkowa Kopalnia Węgla 
Kamiennego GUIDO.

12 maja 2010 r. – udostęp
niona zostaje nowa siedziba 
Filharmonii Zabrzańskiej.

2011 r. – rozpoczęcie budowy 
nowego stadionu miejskiego – 
Stadionu im. Ernesta Pohla.

2011/2012 r. – uruchomienie  
autostrady A1 przebiegającej 
przez Zabrze.
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Jedno z zabrzańskich rond Drogowa Trasa Średnicowa

W sercu Śląska 
– komunikacja i transport

1.3

Jednym z wielu atutów wspierających wielowiekowy, dynamiczny 
rozwój gospodarczy i społeczny Zabrza jest jego wyjątkowa lokaliza-
cja – w sercu Śląska, w miejscu przecinania się transeuropejskich koryta-
rzy transportowych. Zabrze jest dobrze skomunikowane zarówno pod 
względem drogowym, kolejowym, jak i lotniczym. Gęsta sieć autostrad, 
dróg ekspresowych i szlaków kolejowych oraz dostępność do lotnisk 
pozwalają na łatwą i szybką komunikację z innymi ośrodkami w Polsce, 
Europie i na świecie. 

Dostępność portów lotniczych

W promieniu 80 km od Zabrza (do 60 minut jazdy samochodem połącze-
niami autostradowymi) znajdują się trzy lotniska międzynarodowe: 
Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice Pyrzowice, Międzynarodowy 

‘‘Uważam, że warto rozwijać biznes, inwestować w Zabrzu ze względu na 
położenie na Śląsku i połączenia komunikacyjne, autostrady A4 i A1, inne 
szlaki drogowe i komunikacyjne oraz dogodne połączenie z lotniskiem. Miasto 
posiada odpowiednie zaplecze gospodarcze, jest stabilność finansowa oraz 
skuteczność w pozyskiwaniu środków UE na inwestycje. Poza tym jest sprzyja-
jący stosunek władz samorządowych dla rozwoju biznesu oraz indywidualne 
wsparcie ze strony miasta dla kluczowych inwestorów.

Mirosław Cendrowski – Przedstawiciel Korea Fuel Tech Poland

Wyjątkowa lokalizacja

Gęsta sieć autostrad, dróg  
ekspresowych i szlaków kolejowych 
oraz dostępność do lotnisk pozwa
lają na łatwą i szybką komunika
cję z innymi ośrodkami w Polsce, 
Europie i na świecie. 
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Skrzyżowanie autostrad A4 i A1 Droga krajowa nr 88

Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice i Port lotniczy Ostrawa 
im. Leoša Janáčka. Porty te obsługują loty rejsowe, ruch czarterowy 
i prywatne samoloty biznesowe oraz gwarantują komunikację z lotni-
skami międzykontynentalnymi, co ułatwia komunikację z lokalizacja-
mi na innych kontynentach: w Ameryce Północnej i Południowej, Azji 
i Australii.

Infrastruktura drogowa i komunikacja zbiorowa

Miasto skomunikowane jest pięcioma węzłami autostradowymi: Zabrze 
Północ, Zabrze Zachód, Gliwice Maciejów, Gliwice Sośnica, Wspólna 
Zabrze Południe. Jedynie 10 minut jazdy samochodem (około 8 km) 
od centrum Zabrza zlokalizowany jest najważniejszy z nich – węzeł 
Gliwice Sośnica, w którym krzyżują się autostrady: A1 – będąca 
częścią międzynarodowej trasy E75, leżąca w VI europejskim koryta-
rzu transportowym (nazywana autostradą bursztynową) i A4 – stano-

Infrastruktura

Katowice – Pyrzowice

Kraków – Balice

Port Lotniczy Ostrawa
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Linie tramwajowe przecinające Zabrze Dobrze rozwinięta komunikacja autobusowa
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wiąca najdłuższą polską autostradę (część międzynarodowej trasy 
E40 oraz E462). Ma to strategiczne znaczenie dla euroazjatyckich 
relacji transportowych i gospodarczych. Przebiegająca przez Zabrze 
międzynarodowa trasa E40 zaczyna się w Calais nad Kanałem  
La Manche we Francji, a kończy się w Kazachstanie, nad granicą 
z Chinami. Trasa E75 przebiega z Vardø w Norwegii przez Finlandię, 
Polskę, Czechy, Słowację, Węgry, Serbię, Macedonię, do miejscowo-
ści Sitía na Krecie w Grecji. Dla połączeń wewnątrzkrajowych kluczo-
we znaczenie ma przebiegająca przez Zabrze droga krajowa nr 88 
(dawniej droga krajowa nr 4), prowadząca od granicy polsko-niemiec-
kiej do granicy Unii Europejskiej z Ukrainą w Korczowie oraz drogi krajo-
we nr 94 i 78. 

Podstawowy układ drogowy miasta tworzą 3 drogi krajowe, 2 drogi 
wojewódzkie, 30 dróg powiatowych oraz 499 dróg gminnych. Łączna 
długość sieci drogowo-ulicznej w mieście to 285,3 km, a sumaryczny 
wskaźnik gęstości dróg na 100 km2 powierzchni miasta wynosi 3,55 
km/km2. Zabrze może się również pochwalić jedną z najdłuższych ulic 
w Polsce – ulica Wolności ma długość 9,5 km. Uzupełnienie systemu 
komunikacyjnego stanowi około 60 km tras rowerowych o zróżnicowa-
nej nawierzchni. 

Zabrze w systemie komunikacji zbiorowej funkcjonuje w ramach rozwią-
zań łączących wszystkie miasta województwa śląskiego. Komunikacja 
zbiorowa Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego 
Okręgu Przemysłowego (KZK GOP) obejmuje system połączeń autobu-
sowych i tramwajowych. Regionalny i lokalny kolejowy ruch pasażer-
ski obsługiwany jest przez Koleje Śląskie Sp. z o.o. Ofertę komunikacji 
zbiorowej uzupełniają na wybranych trasach przewoźnicy prywatni. 
Dostępne są również usługi firm taksówkowych. W centrum miasta 
znajduje się strefa płatnego parkowania niestrzeżonego, parkingi 
płatne strzeżone i bezpłatne miejsca parkingowe. Ponadto przy obiek-
tach użyteczności publicznej, atrakcjach turystycznych i instytucjach 
kultury czy centrach handlowych zlokalizowane są parkingi.

‘‘Zabrze należy do czołówki miast Polski Południowej, gdzie inwestorzy 
mogą liczyć  na pozytywny klimat do podjęcia i realizacji swych zamie- 
rzeń. Dodatkowym atutem Zabrza jest niewątpliwie korzystne położenie na 
skrzyżowaniu autostrad A1 i A4 i istniejący układ komunikacyjny oraz bogate 
zaplecze naukowo-techniczne, będące jednocześnie źródłem wykwalifiko-
wanej kadry pracowniczej.

Andrzej Hluzow – Członek Zarządu, Zastępca Dyrektora Generalnego  
ds. Technicznych Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Zabrzu

Drogi wewnątrzkrajowe

Komunikacja publiczna w Zabrzu

Łączna długość sieci drogowo-  
-ulicznej w mieście to 285,3 km.

• połączenia autobusowe  
i tramwajowe,

• krajowy, regionalny i lokalny 
kolejowy ruch pasażerski,

• przewoźnicy prywatni,
• taksówki.



Dworzec kolejowy w Zabrzu - widok z peronu

Budynek dworca kolejowego w Zabrzu
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Komunikacja kolejowa

O bardzo dobrej dostępności kolejowej miasta decyduje przecinają-
ca je linia kolejowa E30, która należy do III Paneuropejskiego Korytarza 
Transportowego łączącego Niemcy, Polskę i Ukrainę – od Drezna  
po Lwów. Polski odcinek tej linii o długości 677 km łączy najważniejsze 
centra i regiony ekonomiczne południowej Polski od granicy państwa 
z Niemcami do granicy z Ukrainą w Medyce. 

Na terenie Zabrza znajduje się dworzec kolejowy obsługujący bezpo-
średnie połączenia krajowe z Katowicami, Warszawą, Poznaniem, 
Wrocławiem, Gdańskiem, Gdynią, Kołobrzegiem i Krakowem. Dworzec 
obsługuje także ruch pasażerski o znaczeniu lokalnym i regionalnym.

Terminale logistyczne i transport intermodalny

W odległości około 60 km od Zabrza (50 minut jazdy samochodem) 
znajduje się Euroterminal Sławków – terminal logistyczny usytuowany 
na styku linii normalnotorowej (1 435 mm) i najdalej na zachód wysunię-
tego odcinka linii kolejowych o szerokim rozstawie toru (1 520 mm), 
dzięki czemu umożliwia firmom zlokalizowanym w Zabrzu załadunek 
towaru na „szeroki tor” i transport kontenerowy na trasie Azja – Europa 
Zachodnia.

Linia kolejowa

Bezpośrednie połączenia krajowe 
z Katowicami, Warszawą, Poznaniem, 
Wrocławiem, Gdynią, Gdańskiem, 
Kołobrzegiem i Krakowem.
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NIEMCY

CZECHY

SŁOWACJA

Planowana jest budowa terminalu kontenerowego na granicy Zabrza 
i Gliwic – wyznaczone miejsce akceptowane jest w dokumentach plani-
stycznych obu miast. 

Zabrze na tle województwa  
śląskiego

Tu krzyżują się autostrady: A1 – 
będąca częścią międzynarodowej 
trasy E75, leżąca w VI europejskim 
korytarzu trans portowym i A4 – 
stanowiąca najdłuższą polską 
autostradę – część międzynarodo-
wej trasy E40 oraz E462. 

Autostrada A1

Autostrada A4

Droga ekspresowa S1

Droga ekspresowa S69

Inwestorzy ulokowani w Zabrzu mają także łatwy dostęp do stałych 
połączeń intermodalnych z polskimi i niemieckimi portami bałtyckimi 
(Gdańsk, Gdynia, Hamburg) oraz z Europą Zachodnią (m.in. Antwerpia, 
Rotterdam). W ramach współpracy z partnerami pochodzącymi 
z Europy Zachodniej oraz Rosji towary w kontenerach mogą być ekspe-
diowane w kierunku wschodnim nie tylko do Moskwy czy do Kijowa, 
lecz również m.in. do Afganistanu, Kazachstanu i Korei Południowej. 
Nieco ponad 200 km od Zabrza (2 godziny i 15 minut jazdy samocho-
dem) znajduje się stacja kolejowa Łódź Olechów posiadająca bezpo-
średnie, cotygodniowe połączenie kolejowe z Chinami (przez Białoruś, 
Rosję, Kazachstan), które umożliwia transport kontenerów na odcinku 
ponad 10 tys. km w ciągu 15 dni (w czasie krótszym o 25 dni w stosunku 
do drogi morskiej). 
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Drogi w Zabrzu

Dla połączeń wewnątrzkrajowych 
kluczowe znaczenie ma przebiega
jąca przez Zabrze droga krajowa 
nr 88 (dawniej droga krajowa nr 4) 
oraz drogi krajowe nr 94 i 78. 

Autostrada A1

Autostrada A4

Drogowa Trasa Średnicowa

Drogowa Trasa Średnicowa -
odcinek w budowie

Droga krajowa nr 88

Droga krajowa nr 94

Droga krajowa nr 78

Droga krajowa nr 44
1
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Centrum Zabrza
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‘‘
Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu gromadzi zwykle komplet publiczności

Dla zabrzańskiej widowni koncer
towały takie sławy muzyki jak Juan 
Anderson,Chris Botti, Buena Vista 
Social Club, Chris de Burgh, José 
Carreras i Montserrat Caballé, 
Chick Corea, Chór Alexandrowa, 
Leonard Cohen, Plácido Domingo, 
Electric Light Orchestra, B.B. King, 
Michel Legrand, Paco de Lucia, 
Katie Melua, Pat Metheny, Artur 
Rubinstein czy Krystian Zimerman.  
To właśnie tutaj wystąpiły zespoły: 
Marillion, Orkiestra Glenna Millera, 
Scorpions, Smokie, Procol Harum 
oraz wiele innych grup muzycznych  
i solistów światowej rangi.

Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu (DMiT)

Kultura i sztuka1.4

Bogata i różnorodna oferta kulturalna to kolejny znak rozpoznawczy 
Zabrza – miasta proponującego wydarzenia i atrakcje o randze między-
narodowej. Oferta kulturalna teatru i innych instytucji kultury w mieście 
wzrosła ze 183 propozycji w 2009 r. do 311 propozycji w 2011 r., plasu-
jąc tym samym Zabrze na drugiej pozycji na Śląsku. Klucz do bogatego 
spectrum propozycji stanowią ludzie aktywni i twórczy, animatorzy kultu-
ry oraz artyści.

Zabrzański Dom Muzyki i Tańca to z pewnością jedna z najcenniejszych 
perełek na polskiej mapie kultury. W 2009 r. Dom Muzyki i Tańca obcho-
dził 50-lecie istnienia. W ciągu pół wieku odbyło się tutaj ok. 4,5 tys. 
koncertów, a przez widownię przewinęło się ponad 8 mln widzów. To 
jedna z najlepszych pod względem warunków technicznych i bezpie-
czeństwa scen koncertowych w Polsce, z widownią na 2 000 miejsc 
i wspaniałym potencjałem organizacyjnym w postaci doświadczo-
nego i profesjonalnego zespołu. W 2008 r. przeprowadzono tu Wybory 
Miss Intercontinental, które były transmitowane na żywo do 64 krajów 
świata. 

Doskonała akustyka pozwala nagrywać płyty live, czego dowodem jest 
zarejestrowany i wydany w 2011 r. koncert zespołu Dżem zatytułowa-
ny „Dżem Symfonicznie”. Od sześciu lat organizowany jest tutaj koncert 
inaugurujący Metropolitalne Święto Rodziny, jak również słynne koncerty 

„Serce za serce”, zapoczątkowane w 1992 r. przez prof. Zbigniewa Religę, 
podczas których Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii nagradza swoich 
darczyńców. Strategia Rozwoju Kultury w Województwie Śląskim na lata 

Jestem pod ogromnym wrażeniem Śląska i Zabrza po tym, co wydarzyło się 
w ostatnich latach tutaj pod względem kultury. To największy front inwestycy j  -
ny w kulturze w skali całej Polski.

dr Monika Smoleń – Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
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Bogata oferta kulturalna Zabrza

Lato w zabrzańskiej Bibliotece Najstarsze kino na Śląsku

2006-2020 wymienia Dom Muzyki i Tańca jako jedną z głównych instytucji  
na terenie województwa śląskiego, które w znaczący sposób wpływają  
na rozwój i propagowanie działalności kulturalnej, w szczególności 
teatralnej i muzycznej, ale także wystawienniczej i rozrywkowej. 

Zabrze to jedno z trzech śląskich miast posiadających własną filharmo-
nię, którą tworzył Edward E. Czerny. Zainaugurowała swoją działalność 
w październiku 1950 r. Jej historię tworzyli znakomici muzycy, wybit-
ni dyrygenci i soliści, dzięki którym zabrzańscy filharmonicy cieszą się 
zasłużoną sławą w Polsce i poza jej granicami. Świadczą o tym liczne 
koncerty orkiestry z artystami z Austrii, Bułgarii, Chin, Finlandii, Japonii, 
Ukrainy, USA, Włoch i Węgier. 

Kino „Roma” jest najstarszą tego typu instytucją na Śląsku, nieprzerwa-
nie pełniącą swoją funkcję od 100 lat. W Zabrzu działa również Multikino, 
które powstało pod koniec 2000 r. jako jeden z pierwszych multipleksów 
na Śląsku. Jest to największy obiekt sieci Multikino w Polsce posiadają-
cy w swoim gmachu 13 sal kinowych, 2 948 miejsc oraz 55 miejsc dla 
osób niepełnosprawnych. Multikino oferuje również ciekawe imprezy 
i rozrywki pozafilmowe.

Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Fusieckiego funkcjonuje od 1945 r. 
Została w pełni skomputeryzowana jako druga w Polsce biblioteka 
publiczna. Posiada 22 filie biblioteczne, księgozbiór o wielkości około 
300 tys. woluminów i około 30 tys. czytelników. Biblioteka jest organi-
zatorem spotkań autorskich i promocji książek, konkursów miejskich 
i ogólnopolskich oraz wielu innych inicjatyw kulturalnych.

Filharmonia Zabrzańska prowadzi 
swoją działalność już ponad 60 lat.

22 grudnia 1912 r. zostało otwarte 
Kino Lichtspielhaus – obecne Kino 

„Roma”, najstarsze kino na Śląsku.

Miejska Biblioteka Publiczna posia
da swoje filie niemal we wszystkich 
dzielnicach Zabrza.

Filharmonia Zabrzańska 

Kino „Roma”

Miejska Biblioteka Publiczna
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Budynek dawnego starostwa zabrzańskiego Kopalnia Guido
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Jedną ze sztandarowych instytucji kultury w Zabrzu jest Muzeum 
Górnictwa Węglowego. Część eksponatów mieści się w  jednym 
z najpiękniejszych i najciekawszym pod względem architektonicznym 
budynków w mieście – w gmachu dawnego starostwa zabrzańskie-
go. Budynek został wzniesiony w 1874 r., a ostateczny kształt otrzymał 
w 1906 r., po rozbudowie będącej dziełem berlińskiego architekta 
Arnolda Hartmanna. Wnętrze budynku wyróżnia m.in. duża, dwukondy-
gnacyjna sień przecięta drewnianą klatką schodową, a także dawna 
sala zgromadzeń Sejmiku Powiatowego z drewnianym, polichromo-
wanym sklepieniem. W 25 salach obiektu zaprezentowano oryginalne 
i autentyczne eksponaty. W muzealnych zbiorach znajdują się kopaliny, 
skamieliny oraz odciski roślin, narzędzia i urządzenia kopalniane, środki 
transportu, urządzenia wentylacyjne i łączności, przyrządy ratowni-
cze oraz urządzenia do wzbogacania, brykietowania, koksowania 
i chemicznej przeróbki węgla. Muzeum szczyci się jedną z największych 
kolekcji lamp górniczych w Polsce. 

Do wyjątkowych zabytków należy również kunszt wodny z XVII w. oraz 
najcenniejszy starodruk w zbiorach – dzieło Georgiusa Agricolae pt.: 

„De Re Metallica Libri XII”, tzw. „górnicza biblia”. Księga pamiątko-
wa „Skarbofermu” z autografami prezydentów: Wojciechowskiego 
i Mościckiego to także unikalne muzealia w skali kraju. W ramach 
Muzeum Górnictwa Węglowego, w wyniku połączenia od dnia 2 kwiet-
nia 2013 r., funkcjonuje też Kopalnia Guido, której zabytkowe podziem-
ne chodniki są dostępne dla zwiedzających. W skład nowej instytucji 
wszedł także kompleks Sztolnia Królowa Luiza, który wkrótce stanie się 
– obok Kopalni Guido – jedną z najciekawszych atrakcji turystycznych 
miasta. Kompleks ten składa się z wyrobisk kopalni „Królowa Luiza” oraz 
Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej.

Na mapie kulturalnych atrakcji Zabrza ważne miejsce zajmuje Muzeum 
Miejskie w Zabrzu, które pierwszą ekspozycję udostępniło zwiedzającym 
1 kwietnia 1936 r. Muzeum prowadzi działalność w ramach czterech 
działów: historii, plastyki, kultury oraz dokumentacji, oświaty i promocji. 
W kolekcji znalazły się wczesne, unikalne dziś prace wybitnych, nieżyją-
cych już śląskich naiwistów, m.in. z „grupy janowskiej”. Odrębną pozycję 
w kolekcji zajmuje zespół rzeźby w węglu (ok. 300 obiektów), specy-
ficznej dla uprzemysłowionych regionów formy plastyki. Jej wczesną 
postać reprezentują obiekty (m.in. galanterii węglowej) z początku 
XX w. pochodzące ze zbiorów Städtisches Heimatmuseum. W latach 
osiemdziesiątych XX w. rozszerzano zasięg penetracji także poza region, 
wzbogacając zbiory Działu o najcelniejsze przykłady sztuki „innej” 
z terenu całej Polski, przede wszystkim Nikifora (30 prac) i Edmunta 
Monsiela oraz takich uznanych artystów, jak Halina Dąbrowska, Maria 
Korsak, Krzysztof Okoń, Leokadia Płonkowa, Bronisław Surowiak czy 
Władysław Wałęga. 

Dzisiaj tworzy je Kopalnia Guido, 
Sztolnia Królowa Luiza i niezwykłe 
zbiory muzealne.

Zasługujący na szczególną uwagę 
Dział Plastyki Nieprofesjonalnej 
zgromadził najbardziej znaczącą 
(nie tylko w skali regionu, ale również 
kraju) kolekcję twórczości śląskich 
środowisk nieelitarnych  
– malarstwa, grafiki i rzeźby,  
nazywaną też naiwną, intuicyjną  
czy „inną”.

Muzeum Górnictwa Węglowego 

Muzeum Miejskie



Muzycy Filharmonii Zabrzańskiej pod dyrekcją Sławomira Chrzanowskiego
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Wystawa w Café Silesia – Muzeum Miejskie w Zabrzu Eksponaty Muzeum Pojazdów Zabytkowych

Dział Sztuki Muzeum dokumentuje artystyczną aktywność lokalnego, 
zabrzańskiego środowiska plastycznego. Dział Historii posiada ekspo-
naty związane z historią Zabrza i jego obecnych dzielnic. Dokumentują 
one różne przejawy działalności zawodowej i społecznej mieszkańców 
miasta. Dział Kultury związany jest z terenem Zabrza i jego najbliższą 
okolicą. Pierwsze nabytki pochodzą z 1935 r. ze zbiorów ówczesnej 
Städtische Heimatstube Hindenburg. Do dziś zachowało się około 
100 eksponatów z okresu sprzed 1945 r.

Muzeum Pojazdów Zabytkowych mieści się na terenie Skansenu 
Górniczego Królowa Luiza. Opiekę nad nim sprawuje Automobilklub 
Śląski, który jednocześnie promuje zgromadzone zabytkowe samocho-
dy na różnego rodzaju imprezach motoryzacyjnych, takich jak rajdy 
historycznych pojazdów, pokazy czy zloty. Zbiory utrzymywane są 
w doskonałym stanie i posiadają pełną sprawność techniczną. 
Założycielem Muzeum i właścicielem większości eksponatów jest Stefan 
Arendarczyk – znany zegarmistrz, wielki pasjonat dawnej motoryzacji, 
pełniący jednocześnie funkcję kustosza. 

Działający od 1959 r. Teatr Nowy w Zabrzu przygotował dotychczas 
ponad 220 premier. Teatr brał udział w wielu konkursach i przeglądach, 
w tym m.in. w Festiwalu Teatralnym w Egipcie. Przez 45 lat z Teatrem 
Nowym w Zabrzu współpracowało wiele znanych osobistości artysty-
cznych, wśród nich m.in.: Mieczysław Daszewski, Adam Hanuszkiewicz, 
Gustaw Holoubek, Wojciech Kilar, Stefan Kisielewski, Jan Machulski, 

W Muzeum można zobaczyć 
dziesiątki kultowych pojazdów 
ważnych dla historii światowej 
motoryzacji, m.in.: reprezentacyjną 
czarną angielską limuzynę Daimler 
Majestic Major z 1966 r., jedyny 
w Polsce amerykański Franklin  
z 1919 r., Opel P4 z 1931 r. czy  
BMW 309 z 1934 r.

Muzeum Pojazdów Zabytkowych
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Teatr Nowy w Zabrzu

Teatr realizuje unikatowe  
projekty plenerowe, m.in. spektakl 
„Balladyna” J. Słowackiego 
w Miejskim Ogrodzie Botanicznym 
i „Dziady” A. Mickiewicza  
w starych wyrobiskach górniczych.
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Orkiestra dęta pod dyrekcją Henryka MandryszaZabrzański MOK tętni życiem

Krzysztof Penderecki, Józef Skrzek, Krystyna Zachwatowicz czy Xymena 
Zaniewska. Od 2000 r. Teatr Nowy w Zabrzu jest współorganizatorem 
Ogólnopolskiego Festiwalu Dramaturgii Współczesnej „Rzeczywistość 
przedstawiona”. 

W Zabrzu od 100 lat funkcjonuje Załogowa Górnicza Orkiestra Dęta 
„Makoszowy” (wcześniej pod nazwą Orkiestra Załogowa Kopalni Węgla 
Kamiennego „Makoszowy”). W orkiestrze występują byli i obecni 
pracownicy kopalni, a także profesjonalni muzycy. Orkiestra dęta to 
śląski, bardzo charakterysty czny element kultury i tradycji regionalnej. 
Wśród największych sukcesów orkiestry można wymienić m.in. zdoby-
cie pierwszego miejsca na przeglądzie orkiestr dętych w Niemczech 
w 1994 r.

Ważną funkcję kulturalną, społeczną i edukacyjną spełnia Miejski 
Ośrodek Kultury z czterema ośrodkami dzielnicowymi. Organizuje życie 
kulturalne, jest miejscem aktywności stowarzyszeń i różnych kół zainte-
resowań. W mieście działa również Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk 
Pięknych, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Stanisława 
Moniuszki oraz spółdzielcze i prywatne kluby animujące życie kultural-
ne Zabrza.

Ofertę kulturalną w Zabrzu uzupełnia CK Wiatrak działający w budynku 
z 1872 r. Do II wojny światowej funkcjonowały w nim kantyna górnicza, 
kopalniana polsko-niemiecka straż pożarna oraz sala „na potańcówki". 
Dziś jest to niezależny, samofinansujący się klub. 

Z Zabrzem związanych jest wiele wybitnych osobistości świata kultu-
ry i sztuki. Do najznamienitszych wśród nich należą: Stanisław Bieniasz, 
Sławomir Chrzanowski, Antoni Cygan, Edward E. Czerny, Horst Eckert 
(Janosch), Anna Kowalczyk-Klus, Waldemar Krawiec, Norbert Kroczek, 
Bogdan Król, Henryk Mandrysz, Czesław Mozil, Roman Nowatorski, 

‘‘Zabrze to miasto, które bardzo dobrze wykorzystuje swoje dziedzictwo indu -
strialne. Województwo śląskie oraz Zabrze starają się jak najlepiej wykorzystać 
przemysłową przeszłość, która jest wielkim atutem w promocji turystycznej 
naszego regionu. Bez chwili wahania mogę stwierdzić, że naszym dużym sukce-
sem jest Szlak Zabytków Techniki, którego Zabrze jest bardzo ważną częścią 
ze swoim Muzeum Górnictwa Węglowego. Jest to jedna z wielu inicjatyw 
podnosząca atrakcyjność województwa śląskiego. Dzięki już wypracowanym 
efektom promocyjnym wiele samorządów bierze z nas przykład, pokazując 
swoje atuty.

Mariusz Kleszczewski – Prezes Śląskiej Organizacji Turystycznej,  
Wicemarszałek Województwa Śląskiego 

Załogowa Górnicza Orkiestra 
Dęta „Makoszowy” uhonorowana 
znakiem jakości „Marka - Śląskie”.

Organizuje życie kulturalne  
oraz jest miejscem aktywności  
stowarzyszeń i różnych kół  
zainteresowań.

Załogowa Górnicza Orkiestra  
Dęta „Makoszowy”

Miejski Ośrodek Kultury
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Budynek Teatru Nowego w Zabrzu

Industriada w Zabrzu

16. Międzynarodowy Festiwal Rysowania Zabrze – Katowice 2013 XII edycja Międzynarodowego Turnieju Tańca Zabrze 2010

Marian Oslislo, Jan Sawka, Roman Starak, Kazimierz Szołtysek, Heinz 
Tobolla oraz Krystian Zimerman.

Wśród bogatej propozycji imprez kulturalnych odbywających się 
cyklicznie w Zabrzu do unikatów należą m.in.: Industriada – Święto 
Szlaku Zabytków Techniki, Międzynarodowa Konferencja Naukowa 

„Kultura Europy Środkowej”, Międzynarodowy Festiwal Rysowania, 
Międzynarodowy Festiwal Tańca, Międzynarodowy Zabrzański Festiwal 
Organowy im. Ks. Antoniego Chlondowskiego, Metropolitalna Noc 
Teatrów, Metropolitalne Święto Rodziny, Noc Muzeów oraz Zabrzański 
Festiwal Orkiestr im. Edwarda E. Czernego.

Cykliczne imprezy w Zabrzu
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‘‘Zabrze kojarzy mi się z najpiękniejszymi momentami mojej kariery sportowej. 
Grając w Górniku Zabrze, miałem przyjemność reprezentowania Zabrza 
w wielu miastach świata i byłem z tego dumny. Dzisiaj, odwiedzając Zabrze, 
za każdym razem widzę pozytywne zmiany. Miasto rozbudowuje się, pięknieje 
i jest bardzo przyjazne dla ludzi.

Włodzimierz Lubański – piłkarz klubu sportowego Górnik Zabrze,  
reprezentant kadry narodowej piłki nożnej w latach 1963-1980
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Nagrodzeni zabrzańscy trenerzy 
(od lewej: G. Mataczyński,  
L. Buczyński, A. Nawałka)   
z Z-cą Prezydenta Miasta Zabrze  
– Krzysztofem Lewandowskim

Sport, rekreacja, turystyka1.5

Sport

Zabrzańskie atuty to bardzo zróżnicowane możliwości w zakresie organi-
zacji czasu wolnego, sportu, turystyki i rekreacji. Największą przewagą 
miasta jest różnorodność obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz 
wyjątkowych walorów i atrakcji turystycznych. Dominacja terenów 
zielonych nad pozostałymi (62% powierzchni miasta zajmują pola, parki 
i lasy) zachęca do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz relaksu 
na świeżym powietrzu.

Zabrze w Polsce i na świecie znane jest z utytułowanego klubu piłkar-
skiego, wysokiej klasy infrastruktury sportowej i oddanych Górnikowi 
Zabrze kibiców. Sport to część życia zabrzan, to realizacja życiowych 
pasji, zainteresowań, promocja, ale także praca z dziećmi i młodzieżą 
oraz wspieranie sportowców niepełnosprawnych. Zabrze poszczycić 

Turystyka stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów 
wizerunku Zabrza. Istotnym kierunkiem rozwoju miasta jest wykorzysta-
nie bogatej tradycji kulturowo-industrialnej. Dawnym obiektom przemy-
słowym nadawane są funkcje turystyczne, kulturalne, edukacyjne, 
naukowe, rekreacyjne  i usługowe.
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Oddani kibice Górnika Zabrze

Wizualizacja Stadionu im. E. Pohla

Klub Sportowy Górnik Zabrze

Stadion im. E. Pohla

Czternaście tytułów mistrza Polski, 
sześć zwycięstw w Pucharze Polski, 
pierwszy w historii polskiej piłki nożnej 
awans do ćwierćfinału Pucharu 
Europy i występ  w finale Pucharu 
Zdobywców Pucharów – to najważ
niejsze z osiągnięć, jakie ma na 
swoim koncie założony w 1948 r.  
klub „Trójkolorowych”.

się może również jedyną w Polsce romską drużyną futsalową FC ROMA. 
W mieście funkcjonuje wiele klubów i sekcji sportowych, odnoszących 
liczne sukcesy na arenach krajowych i międzynarodowych.

Klub sportowy Górnik Zabrze to najbardziej rozpoznawalna poza 
granicami Polski wizytówka miasta. Klub zdobył dotychczas najwię-
cej (aż czternaście) tytułów mistrza Polski oraz sześciokrotnie zwycię-
żał w Pucharze Polski. Górnik Zabrze wywalczył pierwszy w histo-
rii polskiej piłki nożnej awans do ćwierćfinału Pucharu Europy 
i wystąpił w finale Pucharu Zdobywców Pucharów. To najważniejsze  
z osiągnięć, jakie ma na swoim koncie założony w 1948 r. klub 

„Trójkolorowych”. Począwszy od 1961 r. Górnik Zabrze rywalizuje 
z powodzeniem ze znamienitymi piłkarskimi potęgami, wśród których 
znalazły się m.in. AS Roma, Manchester City, Manchester United czy 
Real Madryt. Z Górnikiem Zabrze związane są znamienite postacie 
europejskiej piłki nożnej: Zygmunt Anczok, Jan Banaś, Jerzy Brzęczek, 
Tadeusz Dolny, Jerzy Gorgoń, Tomasz Hajto, Hubert Kostka, Jan Kowalski, 
Włodzimierz Lubański, Waldemar Matysik, Stanisław Oślizło, Andrzej 
Pałasz, Ernest Pohl, Andrzej Szarmach, Jan Urban, Tomasz Wałdoch czy 
Józef Wandzik. W ostatnim czasie do znanych sportowców związanych 
z zabrzańskim środowiskiem piłkarskim dołączył przedstawiciel młode-
go pokolenia polskich piłkarzy – Łukasz Piszczek (wychowanek klubu 
Gwarek Zabrze).

Legendarny stadion Górnika Zabrze zaprojektowany został przez 
prof. Gustawa Allingera, berlińskiego architekta krajobrazu. Stadion 
przy ulicy Roosevelta 81 oddano do użytku w 1934 r. Pierwsze ważne 
zawody rozegrano tu 24 marca 1935 r. Był to mecz, w którym spotkały 
się reprezentacje niemieckiej i polskiej części Śląska. W latach osiem-
dziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w. polska reprezentacja rozegra-
ła tu siedem meczów międzypaństwowych, w tym m.in. z Niemcami, 
Holandią i Francją. Decyzją Rady Miejskiej w Zabrzu, w czerwcu 2005 r. 
stadionowi nadano imię legendarnego napastnika Górnika Zabrze – 
Ernesta Pohla. Obecnie stadion jest w trakcie rozbudowy. Po zakoń-
czeniu inwestycji na dwupoziomowych trybunach oferował będzie  
31 871 miejsc siedzących z pełnym zadaszeniem, klub VIP oraz niezbęd-
ne zaplecze infrastruktury sportowej i zaplecze medialne.
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‘‘Zabrze to miasto, które tworzy swoim mieszkańcom bardzo dobre warunki życia, 
również pod względem ich oczekiwań wobec kultury, sportu i wypoczynku, 
zapewniając dumę i zadowolenie.

Zygmunt Szczepaniak – Prezes Zarządu Logstor Polska Sp. z o.o.

Szkółka piłkarska w ZabrzuKąpielisko Leśne w Maciejowie
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Drużyna piłki ręcznej Górnik Zabrze

Hala Widowiskowo-Sportowa  
„Pogoń" Zabrze

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
Sp. z o.o. (MOSiR)

Historia piłki ręcznej w Zabrzu  
sięga 1947 r. 

To tutaj odbywają się zawody  
i turnieje sportowe, wśród których 
najważniejsze to Międzynarodowy 
Turniej w Gimnastyce Sportowej  

„Barbórka Cup” oraz Międzynarodowy 
Festiwal Tańca.

W imprezach i zawodach organizo
wanych w hali MOSiR bierze udział 
rocznie około 250 tys. osób.

Górnik Zabrze to także klub piłki ręcznej. W latach świetności jego 
poprzednik – Pogoń Zabrze – dwukrotnie zdobywał tytuł Mistrzów Polski 
(w 1989 i 1990 r.). Historia piłki ręcznej w Zabrzu sięga 1947 r. Wówczas to, 
działająca od dwóch lat Pogoń postanowiła do sekcji gimnastycznej 
i drużyny piłki nożnej dołączyć sekcję piłki ręcznej. Dzisiejsza zabrzańska 
drużyna piłki ręcznej jest spadkobiercą dawnej, legendarnej Pogoni 
założonej przez Henryka Socowę w 1945 r. Obecnie drużyna występu-
je w najwyższej klasie rozgrywek piłki ręcznej, mając w składzie takich 
reprezentantów Polski, jak Mariusz Jurasik, Michał Kubisztal, Patryk 
Kuchczyński, Rober Orzechowski czy Daniel Żółtak.

Nie mniejsze osiągnięcia notowali lekkoatleci, złoci – Józef Szmidt 
dwukrotnie w trójskoku, Halina Richter-Górecka, Tadeusz Ślusarski, 
i srebrni – biegacze Zbigniew Jaremski i Jerzy Pietrzyk, medaliści olimpij-
scy oraz mistrzowie lub rekordziści świata – Edward Sarul, Jerzy Chromik 
i Alfred Sosgórnik. Piękną kartę zapisali bokserzy Górniczego Klubu 
Sportowego Walka Makoszowy: Maksymilian Grzywocz, Jan Hajduga, 
Robert Ciba, Bogdan Jendrysik, Henryk Zatyka, Zbigniew Parkoła, 
Aleksander Pindor, Krzysztof Majewski, Paweł Pyra, Tomasz Borowski 
oraz wywodzący się z tego klubu Damian Jonak. Osiągnięcia akroba-
tek z klubu Górnik Zabrze, a później Iskry Zabrze spowodowały, że Polski 
Związek Gimnastyczny wybrał Zabrze na centrum olimpijskich przygoto-
wań gimnastycznej kadry „Sydney 2000".

Hala Widowiskowo-Sportowa „Pogoń” to obiekt, w którym odbywa-
ją się liczne zawody i turnieje sportowe. Wśród nich najważniejsze to 
Międzynarodowy Turniej w Gimnastyce Sportowej „Barbórka Cup” 
oraz Międzynarodowy Festiwal Tańca. Znajdują się tu dwie hale sporto-
we, sala konferencyjna, sala video, sauna, siłownia oraz restauracja. 
Całość dopełnia gościniec z pokojami, w których można przyjąć 42 
osoby. W budynku Hali „Pogoń” mieści się również Zamiejscowy 
Ośrodek Dydaktyczny Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego 
Kukuczki w Katowicach.

Szansę na rozwój kariery sportowej dzieciom stwarza Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o. Zabrzańskie kluby sportowe prowa-
dzą na obiektach MOSiR Sp. z o.o. treningi w następujących dyscypli-
nach: aerobik, boks, gimnastyka sportowa, jazda konna, koszykówka, 



Boisko piłkarskie „Orlik” w Zabrzu Helence

Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR Sp. z o. o. w Zabrzu Hala Widowiskowo-Sportowa „Pogoń” w Zabrzu
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Kąpielisko Leśne w Maciejowie 

Jedno z najpopularniejszych miejsc 
wypoczynku w Zabrzu. W okresie 
letnim z obiektu korzysta ok. 8 tys. 
osób dziennie.

lekka atletyka, piłka nożna, piłka ręczna, szachy, siatkówka, strzelectwo, 
taniec, tenis stołowy, tenis ziemny i sporty walki. W hali MOSiR odbywa 
się m.in. Turniej Minisiatkówki o Puchar Kinder + Sport – największe tego 
typu wydarzenie w Europie, podczas którego mecze rozgrywane są 
jednocześnie na 24 boiskach. 

Jednym z najpopularniejszych miejsc wypoczynku rodzinnego jest 
Kąpielisko Leśne w Maciejowie, należące do Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji Sp. z o.o. w Zabrzu, oddalone niecałe 3 km od centrum 
Zabrza. Na powierzchni 24 ha znajdują się dwa naturalne baseny, 
zjeżdżalnia do wody, boiska rekreacyjne do siatkówki plażowej i piłki 
nożnej, place zabaw dla dzieci, batut sportowy, rampa dla rolkarzy, 
pole do minigolfa oraz zaplecze gastronomiczne. Wokół kąpieliska 
biegną ścieżki spacerowe i rowerowe. Dodatkową atrakcję stanowi 
park linowy „Trapez Park”, gwarantujący moc wrażeń podczas space-
ru na wysokości blisko 10 m nad ziemią. W okresie letnim z obiektu korzy-
sta około 8 tys. osób dziennie.

Sport w Zabrzu to także 11 dostępnych boisk piłkarskich, korty teniso-
we i przyszkolne obiekty sportowe. Na terenie miasta działa 67 klubów 
i stowarzyszeń sportowych. W Zabrzu funkcjonuje również kryta pływal-
nia prowadzona przez Miejski Zakład Kąpielowy, mieszcząca się 
w budynku Łaźni Miejskiej, wybudowanej w latach 1927-1929. 
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‘‘Miasto Zabrze, realizując projekt pn. „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej 
i Turystyki Przemysłowej” współfinansowany ze środków Działania 6.4 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, wywiązuje się znakomi-
cie z obowiązków Beneficjenta. POT ocenia bardzo pozytywnie działania 
Miasta Zabrze i Kopalni Guido w odniesieniu do sposobu wdrażania niniejszej 
inwestycji i przewiduje, że powstały w niedalekiej przyszłości produkt turys-
tyczny będzie stanowił wizytówkę Polski w skali międzynarodowej. Kopalnia 
Guido w Zabrzu jest jedną z największych atrakcji turystycznych na świecie, 
w kontekście turystyki poprzemysłowej. Szlak Zabytków Techniki Województwa 
Śląskiego, którego wiodącą atrakcją turystyczną jest Kopalnia Guido, otrzy-
mał w konkursie Polskiej Organizacji Turystycznej w 2008 r. Złoty Certyfikat – 
największe wyróżnienie w konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny.

Rafał Szmytke – Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej

Kościół św. Józefa w Zabrzu Osiedle Zandka Cmentarz żydowski w Zabrzu
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Turystyka

Zabrze, czerpiąc z bogatej tradycji kulturowo-industrialnej, rewitalizuje 
obiekty przemysłowe i przeznacza je do celów turystycznych i promo-
cyjnych. Świadczenie usług aktywnego spędzania czasu wolnego 
połączone zostało zatem ze sposobem na ratowanie zagrożonych 
zniszczeniem, zamknięciem czy likwidacją zabytków przemysłowych. 
Bardzo ważnym elementem na mapie atrakcji turystyczno-rekreacyj-
nych Zabrza są tereny zielone stanowiące ponad połowę jego całko-
witej powierzchni. Rozległe tereny zielone w Zabrzu przełamują stereo-
typ Śląska jako regionu szarego, ponurego i nieciekawego.

Zabytki Zabrza

Wielowiekowa i bogata tradycja Zabrza zaowocowała ciekawymi  
zabytkowymi obiektami architektonicznymi, wśród których można 
wymienić m.in.: obiekty sakralne: kościół św. Anny, kościół św. Jana 
Chrzciciela, kościół św. Józefa, drewniany kościół św. Jadwigi  
(znajdujący się na Szlaku Architektury Drewnianej w województwie 
śląskim), kościół św. Andrzeja, kościół św. Kamila, kaplica wotywna pw. 
Najświętszej Marii Panny, kościół ewangelicko-augsburski „Pokoju”, 
cmentarz żydowski, szlak architektury modernistycznej, obiekty 
poprzemysłowe: Szyb Maciej, Skansen Królowa Luiza, Dom Kawalera, 
hale fabryczne huty Donnersmarcka, obie  kty mieszkaniowe, Osiedle 
Borsigwerk, Osiedle Ballestrema, Osiedle Donnersmarcka czy stalowe 
domy. 

Perełki architektoniczne

Zielone Zabrze

Do jednych z najciekawszych  
obiektów sakralnych na terenie 
Zabrza należy m.in. Kościół  
św. Józefa.

Rozległe tereny zielone w Zabrzu 
przełamują stereotyp Śląska  
jako regionu szarego, ponurego 
i nieciekawego.



Kopalnia Guido

Kościół św. Jadwigi w ZabrzuStalowy dom przy ul. Cmentarnej Osiedle Ballestrama w Rokitnicy 
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Zabrze jest jednym z  liderów Europejskiego Szlaku Dziedzictwa 
Przemysłowego. Kopalnia Guido (od 2 kwietnia 2013 r. stanowiąca 
część Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu) to unikatowy w skali 
światowej obiekt. Autentyczne XIX i XX-wieczne podziemne wyrobiska, 
ekspozycja prezentująca metody wydobycia węgla i pracy górnika 
z przełomu XIX i XX w., interaktywna formuła zwiedzania uzupełniona 
efektami światła i dźwięku sprawiają, że wizyta w Kopalni Guido staje się 
doświadczeniem wyjątkowym, jedynym w swoim rodzaju. Odbywają 
się tam wydarzenia niepowtarzalne, niecodzienne i niespotykane 
w żadnym innym miejscu na świecie. 

Największymi atutami tej niezwykłej atrakcji jest to, co na pierwszy rzut 
oka niezauważalne, czyli dostępne dla zwiedzających i uczestników 
organizowanych wydarzeń i imprez podziemne wyrobiska na pozio-
mie 170 m i 320 m. Na poziomie 170 m można obejrzeć ekspozycje 
górniczych narzędzi oraz wystawę geologiczną. Wszystko w doskonale 
zachowanych korytarzach i komorach górniczych. Bardzo ciekawa jest 
też budowa geologiczna tego miejsca. Warstwy skał z zapisanymi na 
nich śladami tektoniki, nacieki, kryształy kalcytu – wszystko to składa się 
na swoisty rezerwat przyrody nieożywionej, który potęguje niepowta-
rzalną atmosferę tego podziemnego świata. Poziom 320 m – to drugi, 
najgłębszy poziom zabytkowej kopalni, wydrążony na przełomie XIX 
i XX w., z systemem korytarzy opartych na dwóch wyrobiskach o łącznej 
długości około 2,5 km, oferujący m.in. jedyną w Europie podwieszaną 
kolejkę górniczą, udostępnioną do ruchu turystycznego. 

Kopalnia Guido

Konferencje i targi

Największymi atutami tej niezwykłej 
atrakcji są dostępne dla zwiedza
jących i uczestników organizowa
nych wydarzeń i imprez podziemne 
wyrobiska na poziomie 170 m i 320 m. 

Od wielu lat w Zabrzu odbywają 
się międzynarodowe konferencje 
dotyczące dziedzictwa kultury 
przemysłowej. Jest to najbardziej 
prestiżowa konferencja na ten temat 
w Europie. Targi turystyki przemysło
wej gromadzą coraz więcej wystaw
ców i odwiedzających.
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‘‘Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO) ogromnie docenia działania, które 
Zabrze prowadzi od wielu lat na rzecz wzrostu znaczenia turystyki przemysłowej, 
konieczności jej promocji oraz zachowania i ochrony zabytkowych obiektów 
o wielkiej wartości architektonicznej, historycznej, technicznej i naukowej. 
Wyrazem tych priorytetów była również organizacja w Zabrzu w 2011 r. spotka-
nia komisji regionalnej UNWTO, poświęconego dziedzictwu przemysłowemu 
w polityce turystycznej na rzecz zrównoważonego rozwoju. W uznaniu znacze-
nia i potencjału rozwojowego turystyki przemysłowej UNWTO jest jednym 
z czterech sygnatariuszy dokumentu powołującego Międzynarodowe 
Centrum Dokumentacji i Badań w zakresie turystyki przemysłowej. UNWTO 
z wielkim uznaniem podchodzi do wysiłków Urzędu Miasta Zabrze na rzecz 
wzrostu znaczenia dziedzictwa dla zrównoważonego rozwoju na poziomie 
lokalnym, regionalnym i krajowym. 

Christopher Imbsen – Zastępca Dyrektora Generalnego na Europę  
Światowej Organizacji Turystycznej

Maszyna parowa w Skansenie  
Górniczym Królowa Luiza
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Niezapomnianych emocji dostarcza podróż w głąb wyrobiska nachylo-
nego pod kątem 18 stopni, tzw. upadowa kamienna. Tylko tutaj można 
poznać urządzenie transportowe, którym jest drewniany, pochodzą-
cy z II połowy XIX w., kołowrót pochylniany pracujący na zasadzie 
przeciwwagi. 

W rewitalizowanych komorach na poziomie 320 m Kopalni Guido, 
a więc w Komorze Kompresorów, Hali Pomp i Warsztacie Mechanicznym, 
dostępne jest kino oraz bar, a w Komorze Badawczej nr 8 realizowane 
są wydarzenia kulturalne z cyklu „Muzyka i Teatr na Poziomie”. 

Kopalnia Guido regularnie proponuje także swoim gościom koncerty 
i różnego rodzaju imprezy oraz udostępnia swoje wyrobiska na potrzeby 
innych uroczystości: ślubów, imprez integracyjnych czy spotkań bizne-
sowych. Pod ziemią w Kopalni Guido odbywają się również koncerty 
światowych gwiazd muzyki, wystąpił tam m.in. Marillion Fisch, Me Myself 
And I czy Nigel Kennedy.

Skansen Górniczy Królowa Luiza (część Muzeum Górnictwa Węglowego 
w Zabrzu) jest jedną z najstarszych i niegdyś największych kopalń węgla 
kamiennego w Europie. Główną atrakcją Skansenu jest unikatowa 
parowa maszyna wyciągowa z 1915 r. o mocy 2 tys. KM, która obsługi-
wała szyb o głębokości 503 m. 

Uczestnicząc w pokazie pracy tego wielkiego urządzenia, zwiedzający 
mogą przenieść się w romantyczną, przysłoniętą mgłą czasu, epokę 
pary. Nad całością kompleksu dominuje dwudziestopięciometrowa, 
stalowa konstrukcja wieży szybowej, na której znajduje się platforma 
widokowa. 

Część podziemną Skansenu Górniczego Królowa Luiza stanowi Główna 
Kluczowa Sztolnia Dziedziczna – unikat w skali światowej.

Miejski Ogród Botaniczny posiada najbogatszą na Śląsku kolekcję 
roślinną. Inicjatorem ogrodu (pierwotnie funkcjonującego pod nazwą 
Botanicznego Centralnego Ogrodu Szkolnego) był pochodzący z Halle 
dyplomowany inspektor budownictwa ogrodniczego Fritz Berckling, 
absolwent cenionej Szkoły Ogrodniczej (Gartenbauschule) w Berlinie. 

Skansen Górniczy Królowa Luiza 

Główną atrakcją Skansenu jest 
unikatowa parowa maszyna  
wyciągowa z 1915 r. o mocy  
2 tys. KM, która obsługiwała szyb  
o głębokości 503 m.
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Miejski Ogród Botaniczny

Projekt ogrodu został sporządzony przez Bercklinga w 1938 r. Na 
powierzchni 6,5 ha zgromadzono około 4 500 okazów drzew i krzewów, 
około 200 taksonów bylin oraz bogatą kolekcję roślin pochodzących 
praktycznie ze wszystkich stref klimatycznych (w szklarniach), co czyni to 
miejsce wyjątkowym pod względem wartości ekologicznych, zdrowot-
nych, naukowych i edukacyjnych.

Jednym z ciekawszych miejsc Zabrza jest hałda „Ruda”, mieszcząca 
się w Biskupicach. Oprócz punktu widokowego, powierzchnia hałdy 
wykorzystywana jest w celach sportowo-rekreacyjnych. Odbywają się 
tu również zawody moto-crossowe. Po przeprowadzeniu rewitalizacji 
hałda w Biskupicach będzie jednym z atrakcyjniejszych miejsc miasta.

Najstarszy z zabrzańskich parków – Park Hutniczy („Hüttenpark”) 
powstał w 1885 r. na terenach huty „Donnersmarck" (przy obecnej  
ul. Mikulczyckiej). Twórcą Parku i jego opiekunem przez 43 lata był 
ogrodnik Valentin Kawalle.

Park Miejski im. Jana Pawła II zlokalizowany jest na terenie Osiedla 
im. Mikołaja Kopernika. To idealne miejsce do aktywnego spędza-
nia czasu wolnego zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Park oferuje 
skatepark, boisko do siatkówki plażowej, boiska do piłki nożnej, boiska 
o nawierzchni syntetycznej do tenisa i koszykówki, place zabaw dla 
dzieci (ze ścianką wspinaczkową, piaskownicami, zestawami zabawo-
wymi i ścianą do graffiti) oraz ścieżki spacerowe.

Miejski Ogród Botaniczny

Na powierzchni 6,5 ha zgromadzono 
około 4500 okazów drzew i krzewów, 
około 200 taksonów bylin oraz 
bogatą kolekcję roślin pochodzą
cych praktycznie ze wszystkich  
stref klimatycznych.

Hałda w Biskupicach

Park Hutniczy

Park Miejski im. Jana Pawła II

Hałda stanowi wspaniały, wysoki 
punkt widokowy na najstarszą dziel
nicę Zabrza oraz miejsce licznych 
wędrówek, pieszych lub rowerowych.

Park Hutniczy jest najstarszym 
parkiem w Zabrzu.

To idealne miejsce do aktywnego 
spędzania czasu wolnego zarówno 
dla dzieci, jak i dorosłych.

Park miejski im. Jana Pawła II w Zabrzu
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Miejsce wypoczynku mieszkańców Zabrza 
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W odsłonięciu pomnika J. Kuronia  
uczestniczył Lech Wałęsa

Zabytkowy (noszący niegdyś nazwę „Stadtpark”) Park im. Poległych 
Bohaterów zlokalizowany jest w dzielnicy Centrum Północ. 
Zaprojektowany został przez berlińskiego architekta krajobrazu  
prof. Gustava Allingera. Budowa Parku rozpoczęła się w 1924 r. pomię-
dzy rzeką Bytomką, a Kanałem Sztolniowym. Aktualną nazwę Parku 
nadano po II wojnie światowej.

Park im. Rotmistrza Witolda Pileckiego wkomponowany jest w kompleks 
leśny lasów komunalnych w Zabrzu. Wejścia do Parku strzegą dwa 
wykonane z żeliwa dziewiętnastowieczne lwy, które po II wojnie świato-
wej prawdopodobnie zostały przeniesione z Gliwic. Na terenie Parku 
znajduje się 79 gatunków i odmian drzew oraz krzewów. Miejsce to 
warto odwiedzić zwłaszcza w maju, w trakcie kwitnienia rododendro-
nów.

Ścieżka edukacyjno-rekreacyjna „Gajdzikowe Górki” wyznaczona 
została na jednym z najbardziej atrakcyjnych krajobrazowo i przyro-
dniczo terenów Zabrza. Jest to obszar Doliny Rokitnicy. Długość ścieżki 
wynosi około 4,5 km. Przejście całej trasy krokiem spacerowym zajmuje 
około 80 minut. Obszar stanowi część kompleksu leśnego, który ciągnie 
się w kierunku Miechowic (dzielnicy Bytomia). Podczas spaceru ścieżką 
edukacyjno-rekreacyjną można podziwiać zróżnicowane ukształtowa-
nie terenu oraz środowiska przyrodnicze ze specyficznymi siedliskami, 
które są miejscem życia różnych gatunków roślin, zwierząt i grzybów.

Zabrzański Szlak Rowerowy liczy niemal 60 km i przebiega przez 
większość dzielnic miasta. W większości prowadzi po drogach asfalto-
wych i utwardzonych (51%). Drogi szutrowe i gruntowe stanowią 30% 
szlaku, a ścieżki leśne i polne 19% szlaku. Szlak umożliwia zwiedzenie 
rowerem atrakcyjnych miejsc w Zabrzu, m.in. „Gajdzikowych Górek” 
i hałdy w Makoszowach. Trasy umożliwiają również przejazdy do sąsia-
dujących z Zabrzem miejscowości.

Dzięki doskonałej lokalizacji Zabrze ma do zaoferowania również łatwy 
dostęp do największych atrakcji przyrodniczych województwa śląskie-
go i Polski. W odległości około 25 km (25 minut jazdy samochodem) 
od centrum Zabrza, w Chorzowie, znajduje się największa, zielona 
atrakcja Śląska – Park Śląski. Park zajmuje powierzchnię 640 ha i jest 
większy o blisko 300 ha od nowojorskiego Central Parku. Park to wiele 
atrakcji skupionych w jednym miejscu, należą do nich m.in.: legendar-
ny Stadion Śląski, planetarium (największe i najstarsze w Polsce), park 
etnografi czny, ogród zoologiczny, park rozrywki, kolejka wąskotorowa, 
największy różany ogród w Polsce, ścieżki rowerowe, piesze i szereg 
innych atrakcji.

Zabrzański Szlak Rowerowy

Inne atrakcje w okolicy

Ścieżka edukacyjno-rekreacyjna 
„Gajdzikowe Górki”

Szlak umożliwia zwiedzenie rowerem 
atrakcyjnych miejsc w Zabrzu,  
m.in. „Gajdzikowych Górek”  
i hałdy w Makoszowach.

Długość ścieżki wynosi ok. 4,5 km. 
Podczas spaceru można  
podziwiać zróżnicowane  
gatunki roślin i zwierząt.

• Park Śląski w Chorzowie,
• Beskid Śląski i Żywiecki,
• Jura Krakowsko-Częstochowska.

Kojarzony jest z charakterystycznymi 
lwami przy wejściu.

Jest przykładem architektury  
modernistycznej.

Park im. Poległych Bohaterów

Park im. Rotmistrza Witolda Pileckiego

Zabrzański Szlak Rowerowy
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Fontanna przy ul. 3 Maja w Zabrzu

Miejski Ogród Botaniczny – Festiwal Kwiatów

Zloty rowerowe dla dzieci

Niecałe 70 minut jazdy samochodem (około 100 km) dzieli Zabrze 
od masywów Beskidu Śląskiego i Żywieckiego oraz Jury Krakowsko- 

-Częstochowskiej. 

Pasmo Beskidu Śląskiego i Żywieckiego to przepiękna, niepowtarzalna 
i niespotykana w innych częściach Europy fauna i flora. Unikatowe zakąt-
ki, górskie szlaki piesze, rowerowe, infrastruktura narciarska i turystyczna 
to tylko niektóre z dostępnych w ramach wycieczek weekendowych 
i wypraw jednodniowych atrakcje, które można zobaczyć, wyruszając 
z Zabrza. Beskidy to narciarstwo alpejskie na Skrzycznem, Pilsku, narciar-
stwo klasyczne na Kubalonce, skocznia im. Adama Małysza w Wiśle, 
górska kolejka linowa na Szyndzielnię w Bielsku-Białej oraz kolej szyno-
wa na Górę Żar nad Jeziorem Międzybrodzkim z możliwością uprawia-
nia szybownictwa i paralotniarstwa.

Zamki na „Szlaku Orlich Gniazd”, tereny wspinaczki skałkowej, 
trasy dla quadów oraz piękno krajobrazów czynią Jurę Krakowsko- 

-Częstochowską miejscem magicznym. Liczne trasy piesze i rowerowe 
oraz infrastruktura agroturystyczna umożliwiają skorzystanie z istnie-
jących walorów. Jura to miejsce zarówno dla chcących uciec od 
codzienności dusz artystycznych, jak i dla ludzi aktywnych, turystów 
indywidualnych, rodzin, dzieci i młodzieży. 
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Park im. Poległych Bohaterów w Zabrzu
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1.6 Wiedza i innowacje (B+R)

Miasto Zabrze łączy wielowiekowe tradycje przemysłowe i śląski etos 
pracy z nowoczesnością, innowacjami oraz unikatowymi na skalę 
światową technologiami. Miasto od lat opiera swój rozwój na rozwią-
zaniach innowacyjnych w wielu dziedzinach, ale szczególne miejsce 
w jego najnowszej historii gospodarczej zajmują dwie specjalizacje: 
medycyna i górnictwo.

‘‘Posadowione na terenie miasta ośrodki dydaktyczno-naukowe, w tym Śląski 
Uniwersytet Medyczny, dają solidne zaplecze dla rozwoju nowoczesnej 
i innowacyjnej medycyny i stomatologii, jak również przyczyniają się do rozwo-
ju społeczeństwa o wysokich kwalifikacjach zawodowych, co w konsekwencji 
przekłada się na rozwój innowacyjnej i  efektywnej gospodarki.

Izabella Krzak – Zastępca Kanclerza, Dyrektor ds. Inwestycji i Eksploatacji 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Zabrze to stolica polskiej kardiochirurgii i ważny światowy ośrodek 
medyczny. To tutaj, w Wojewódzkim Ośrodku Kardiologicznym (obecnie 
Śląskie Centrum Chorób Serca), w 1985 r. prof. Zbigniew Religa wykonał 
pierwszy w Polsce udany przeszczep serca, a kilkanaście lat później 
prof. Marian Zembala po raz pierwszy przeszczepił choremu jednocze-
śnie serce i płuca. Obecnie w SCCS wykonuje się 10 operacji serca 
dziennie z wyraźną przewagą operacji małoinwazyjnych. 

Zabrze może poszczycić się również znakomicie wykształconą 
kadrą lekarską oraz naukowcami z Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii  
im. prof. Zbigniewa Religi i Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej 
ITAM. Konstruowane tam urządzenia stanowią niejednokrotnie przełom 
w diagnostyce i leczeniu. Dzięki innowacyjnym pomysłom zabrzańskich 
naukowców Polska trwale zapisuje się na kartach światowego rozwoju 
medycyny.

Współczesny przemysł górniczy to przede wszystkim nowoczesna 
myśl technologiczna ściśle powiązana z troską o środowisko natural-
ne i ekologiczne wykorzystanie jego zasobów. Współczesne górni-
ctwo potrzebuje zaawansowanych technologicznie urządzeń i maszyn, 
rozwiązań informatycznych, nowoczesnej automatyki i elektroni-
ki. Obecnie surowce eksploatowane są przez zautomatyzowane 
i skomputeryzowane roboty, którymi kierują wysoko wykwalifikowa-
ni pracownicy. Nowoczesne górnictwo to łączenie doświadczeń  
z wielu dziedzin i dyscyplin. Zabrzańskie firmy dysponują potencjałem 
umożliwiającym nie tylko dostarczanie wyspecjalizowanego sprzętu 

Stolica polskiego serca

Nowoczesne górnictwo

Obecnie w SCCS wykonuje się  
10 operacji serca dziennie,  
z wyraźną przewagą  
operacji małoinwazyjnych.

Zabrzańskie firmy dysponują  
potencjałem umożliwiającym  
nie tylko dostarczanie wyspecjali
zowanego sprzętu i innowacyjnych 
rozwiązań. Są również gotowe 
uczestniczyć w budowie całych 
kopalń „pod klucz”. 
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Telemanipulatory z rodziny Robin Heart, FRK im. prof. Zbigniewa Religi

Nowy budynek Śląskiego Centrum Chorób SercaOperacja w Śląskim Centrum Chorób Serca

i innowacyjnych rozwiązań. Są również gotowe uczestniczyć w budowie 
całych kopalń „pod klucz”. Podwaliną pod rozwój przemysłu górnicze-
go w Zabrzu jest wieloletnia działalność kopalń i wydobywanie węgla 
w mieście i na Śląsku. 

Zabrze stolicą europejskiej kardiochirurgii,
robotyki medycznej i biotechnologii

Śląskie Centrum Chorób Serca to wiodący szpital wysokospecjalistyczny 
i jednocześnie ośrodek akademicki związany ze Śląskim Uniwersytetem 
Medycznym. Szpital współpracuje z uznanymi placówkami medyczny-
mi z Europy i USA. Znana i rozpoznawalna marka Śląskiego Centrum 
Chorób Serca w Zabrzu to efekt pracy wybitnych zabrzańskich kardio-
logów i kardiochirurgów, wśród których można wymienić m.in. prof. 
Zbigniewa Religę, dr Lili Goldstein, prof. Mariana Zembalę czy prof. 
Lecha Polońskiego.
 
SCCS posiada wysokiej jakości sprzęt umożliwiający nowoczesną 
i najskuteczniejszą diagnostykę oraz leczenie chorób serca, płuc 
i schorzeń naczyniowych u dorosłych i dzieci. W latach 1985-2011 
w SCCS wykonano ponad 30 tys. operacji serca u dorosłych 
i dzieci. Warto zaznaczyć, iż ośrodek dysponuje m.in. pierwszą 
w Polsce salą hybrydową, gdzie kardiochirurg, inwazyjny kardiolog  
i anestezjolog mogą pracować razem, wspólnie korzystając z najnow-
szych zdobyczy sprzętowych. 

Śląskie Centrum Chorób Serca  
w Zabrzu (SCCS)

Znana i rozpoznawalna marka 
Śląskiego Centrum Chorób Serca 
w Zabrzu to efekt pracy wybitnych  
zabrzańskich kardiologów  
i kardiochirurgów.
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Pracownia Bioinżynierii, FRK im. prof. Z. Religi Rodzina Robotów Robin Heart, FRK im. prof. Z. Religi

Powołana w 1991 r. w Zabrzu Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. 
Zbigniewa Religi jest innowacyjną instytucją wysokich technologii. Jej 
misją jest m.in. wprowadzenie do praktyki klinicznej najnowszych metod 
i technik ratowania życia ludzkiego, gdy zagrożone jest serce, a także 
wielopłaszczyznowe wspieranie kardiochirurgii. Instytut Protez Serca 
prowadzi prace badawcze związane ze sztucznym sercem, robotem 
chirurgicznym i innowacyjnymi narzędziami chirurgii oraz inżynie-
rią tkankową wykorzystywaną w celach leczniczych. Fundacja ma  
na swym koncie wiele unikatowych rozwiązań medycznych. 
Opracowany przez nią pneumatyczny system wspomagania serca 
wykorzystywany jest od 1999 r. w wielu polskich ośrodkach kardiochirur-
gicznych jako ratunek dla pacjentów z niewydolnym sercem oczeku-
jących na transplantację, a niejednokrotnie jako narzędzie stwarza-
jące szansę na regenerację serca. Fundacja udoskonala ten system, 
pracując nad całą gamą mechanicznych protez serca dla dorosłych 
i dla dzieci, z zamiarem uruchomienia w przyszłości ich małoseryjnej, 
własnej produkcji. Urządzenia Fundacji prezentowane są w jedynym na 
świecie Międzynarodowym Centrum Technologii Medycznych (MCTM) 
w Houston (USA). 

Fundacja opracowała również najbardziej zaawansowane w Polsce 
metody doradcze chirurgii oparte o symulacje komputerowe i modelo-
wanie fizyczne oraz pionierskie metody planowania operacji wykorzy-
stujące technologie wirtualnej przestrzeni. Zainicjowała i kontynuuje 
prace nad opracowaniem rodziny robotów chirurgicznych Robin 
Heart i manualno-zrobotyzowanych narzędzi chirurgicznych. Planuje 
opracowanie i badania systemu sterowania na odległość robotem, 
tzw. teleoperacji oraz zastosowanie opracowanych narzędzi i nowych 
technik operacji do implantacji i serwisowania sztucznych narządów, 
w tym sztucznego serca. Fundacja prowadzi również prace nad 
wykorzystaniem nowoczesnych biomateriałów w kardiochirurgii, nad 
wykorzystaniem komórek macierzystych w nowej, biologicznej zastaw-
ce serca oraz w rekonstrukcji i plastyce mięśnia sercowego.

‘‘W Zabrzu powstaje najnowocześniejsza linia technologiczna do seryjnej 
produkcji protez serca, które zamierzamy wprowadzić na rynek pod marką 
Religa Heart. Równocześnie realizujemy projekty dofinansowane przez 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w obszarach robotyki medycznej oraz 
inżynierii tkankowej, łączymy praktyczne potrzeby lekarzy z możliwościami 
technologicznymi, które stwarza współczesna nauka.

dr Jan Sarna – Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii  
im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii

Jej misją jest m.in. wprowadzenie 
do praktyki klinicznej najnowszych 
metod i technik ratowania życia 
ludzkiego, gdy zagrożone jest serce, 
a także wielopłaszczyznowe  
wspieranie kardiochirurgii.



37Memorandum inwestycyjne Miasta Zabrze

Robot medyczny, FRK im. prof. Z. Religi 
(obsługa: Dr Z. Nawrat)

Budynek Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej ITAM

Instytut Techniki i Aparatury  
Medycznej ITAM

Zespół specjalistów Instytutu jest 
autorem wielu innowacyjnych 
rozwiązań wprowadzających nową 
jakość w zabezpieczaniu właściwej 
pracy serca.

‘‘Reprezentując KWK „Sośnica – Makoszowy” bardzo wysoko oceniam możli-
wości jej działania na terenie Zabrza. Składa się na to m.in. rejon, tj. miasto 
Zabrze, które zapewnia możliwości kształcenia kadr wszelkiego stopnia, możli-
wość szybkiego przemieszczania się pracowników do różnych ościennych 
miejscowości, będących miejscem zamieszkania pracowników itp. Na szcze-
gólne wyróżnienie zasługuje współpraca między dyrekcją kopalni a władzami 
miasta.

Henryk Wieszała – Dyrektor ds. Ekonomiczno-Księgowych  
KWK „Sośnica – Makoszowy” 

Początki Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej ITAM – jedynej 
jednostki badawczo-rozwojowej związanej z techniką medyczną 
w Polsce – sięgają 1969 r. Wtedy to został utworzony w Zabrzu Śląski 
Ośrodek Techniki Medycznej. Instytut Techniki i Aparatury Medycznej 
ITAM jest koordynatorem ogólnokrajowego konsorcjum naukowo

-przemysłowego Polskie Centrum Zaawansowanych Technologii dla 
Ochrony i Promocji Zdrowia (POLTEM), zrzeszającego 28 partnerów ze 
świata nauki i przemysłu, działających w obszarze szeroko pojętych 
technologii medycznych. Prace podejmowane w Instytucie obejmują 
fazę badawczą, rozwojową i wdrożeniową. 

W Instytucie został wdrożony System Zarządzania Jakością potwier-
dzony certyfikatem wydanym przez TÜV NORD. Zespół specjalistów 
Instytutu jest autorem wielu innowacyjnych rozwiązań wprowa-
dzających nową jakość w zabezpieczaniu właściwej pracy serca. 
Stworzony w instytucie CardiAccel jest alternatywą dla dotychcza-
sowych działań anestezjologicznych. Urządzenie zdobyło Grand 
Prix Targów Innowacji Brussels INNOVA 2010 oraz nagrodę Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – Polski Produkt Przyszłości. Kolejne 
urządzenie opracowane w Instytucie – DIAGNOSTIM MDD 501 otrzy-
mało w 2012 r. Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich 
w kategorii INNOWACJE – TECHNOLOGIE – MASZYNY Polska – Nauka 
dla Gospodarki 2012.
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Klinika Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Budynek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Od ponad sześćdziesięciu lat w Zabrzu funkcjonuje Wydział Lekarski 
z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego. Śląski Uniwersytet Medyczny to miejsce, które przywią-
zanie do tradycji łączy z otwarciem na innowację. Uczelnia wraz ze 
swoimi klinikami odgrywa ważną rolę nie tylko w obszarze kształcenia 
kadr medycznych, ale również w obszarze nauki i opieki medycznej. 
Kojarzy się też z piękną architekturą obiektów w Rokitnicy. Wydział 
Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego kształci ok. 2 000 specjalistów na trzech niezwykle 
ważnych kierunkach, tj. kierunku lekarskim, lekarsko-dentystycznym 
oraz ratownictwa medycznego. Obecnie na Wydziale zatrudnionych 
jest 518 nauczycieli akademickich, w tym 36 profesorów tytularnych,  
16 profesorów nadzwyczajnych i 30 doktorów habilitowanych. 
Atrakcyjna i zróżnicowana oferta dydaktyczna, wysoko wykwalifiko-
wana kadra akademicka i nowoczesne wyposażenie dydaktyczne 
gwarantuje wysoki poziom nauczania studentów. Uczelnia oferu-
je również kształcenie w ramach studiów doktoranckich i podyplo-
mowych. SUM posiada uprawnienia do nadawania stopnia dokto-
ra i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych, nauk 
o zdrowiu oraz nauk farmaceutycznych.

Śląski Uniwersytet Medyczny posiada akredytacje Państwowej 
Komisji Akredytacyjnej, Komisji Akredytacyjnej Akademickich Uczelni 
Medycznych, Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego 
oraz Departamentów Edukacji Stanów Zjednoczonych, Stanu Nowy 
Jork i Stanu Kalifornia, a także Tajlandii.

W 2012 r. Śląski Uniwersytet Medyczny w rankingu uczelni wyższych 
prowadzonym przez czasopisma „Perspektywy” i „Rzeczpospolita” pod 
względem efektywności naukowej uplasował się na 2. miejscu w Polsce, 
tuż za Uniwersytetem Jagiellońskim. Uczelnia współpracuje z renomo-
wanymi ośrodkami uniwersyteckimi z wielu krajów świata, takimi jak 
Uniwersytet w Houston (USA), Uniwersytet w Lund (Szwecja), Uniwersytet 
we Fryburgu (Niemcy), Uniwersytet w Bristolu (Wielka Brytania) czy 
Mount Sinai School of Medicine Global Health w Nowym Yorku (USA). 

Wydział Lekarski z Oddziałem 
Lekarsko-Dentystycznym Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego

W 2012 r. Śląski Uniwersytet 
Medyczny w rankingu uczelni 
wyższych prowadzonym przez 
czasopisma „Perspektywy”  
i „Rzeczpospolita” pod względem 
efektywności naukowej uplasował 
się na 2. miejscu w Polsce.

‘‘Polska gospodarka z sukcesem odpiera kryzys ekonomiczny i śmiało wchodzi 
na rynki globalne. Przedsiębiorczość, która cechuje Polaków oraz umieję-
tność współpracy, jaką widzimy w małych i średnich firmach są gwarancją na 
funkcjonowanie w trudnych czasach. Zabrze to miasto ludzi przedsiębiorczych, 
miasto innowacji. Uruchomienie produkcji sztucznej komory serca Religa Heart 
stawia Zabrze w czołówce miejsc innowacyjnych na świecie.

Krzysztof Przybył – Prezes Fundacji Polskiego  
Godła Promocyjnego „Teraz Polska”
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Wizualizacja Budynku Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej

SUM bierze udział w innowacyjnych projektach badawczych realizo-
wanych przez wieloośrodkowe konsorcja naukowe. Przedsięwzięcia te 
dotyczą m.in. genetyki, nanomedycyny, innowacyjnego wykorzysta-
nia komórek macierzystych oraz hematologii.

Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej zlokalizowa-
ny w Zabrzu to innowacyjna jednostka zorientowana na potrze-
by inżynierskiego wspomagania medycyny, biologii oraz sportu.  
Kształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierskiej oraz opraco-
wywanie innowacyjnych technologii i wyrobów dedykowanych dla 
medycyny, biologii i sportu jest głównym jego celem. Wydział posiada 
duży potencjał intelektualny oraz świetnie wyposażoną bazę laborato-
ryjno-badawczą o profilu technicznym i medycznym. Prowadzi badania 
w zróżnicowanym obszarze złożonych zagadnień interdyscyplinar-
nych związanych m.in. z rozwojem sprzętu medycznego z uwzględ-
nieniem najnowszych technik diagnozowania, terapeuty cznych, 
chirurgicznych i rehabilitacyjnych, komputerowego wspomagania 
terapii i diagnostyki medycznej czy też nowymi technikami wytwarza-
nia biomateriałów, implantów i instrumentarium chirurgicznego oraz 
wdrażania ich do praktyki klinicznej. Pracownicy Wydziału posiadają 
bogaty dorobek badawczy, publikacyjny i wdrożeniowy z dziedziny 
informatyki, elektroniki, biomechaniki i inżynierii biomateriałów. W 2012 r. 
pracownicy Wydziału w ramach prac Centrum Inżynierii Biomedycznej 
Politechniki Śląskiej otrzymali tytuł „Innowator Śląska” za zajęcie  
1. miejsca w kategorii „jednostka badawczo-rozwojowa”. Wydział 
wychodzi również naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, oferu-

‘‘Wieloletnie tradycje rozwoju technologii medycznych na terenie Zabrza 
świadczą o wysokim potencjale kadrowym zarówno w tej dziedzinie, jak 
i pokrewnych. Niebagatelne znaczenie dla szeroko rozumianego rozwoju ma 
zarówno obecność instytutów badawczych oraz uczelni wyższych, jak i sprzy-
jające warunki stwarzane przez samorząd. Zabrze to miasto posiadające także 
doskonałe zaplecze rekreacyjne, kulturalne i rozrywkowe.

Piotr J. Bąk – Kierownik Działu Komercjalizacji  
Badań Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu

Wydział Inżynierii Biomedycznej
Politechniki Śląskiej

Wydział Inżynierii Biomedycznej 
Politechniki Śląskiej zlokalizowany 
w Zabrzu to innowacyjna jednostka 
zorientowana na potrzeby inżynier
skiego wspomagania medycyny, 
biologii oraz sportu. 
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Budynek Centrum Materiałów Polimerów Węglowych PANBudynek Wydziału Mediów, Aktorstwa i Reżyserii WST

jąc szeroki zakres badań, ekspertyz i usług wykorzystujących aparaturę 
oraz dużą wiedzę ekspercką pracowników naukowych, a także ofertę 
projektów badawczych, mogących znaleźć zastosowanie w przemy-
śle. Wydział jest również organizatorem konferencji „Śląska Inżynieria 
Biomedyczna”, stanowiącej m.in. miejsce dyskusji na temat współpra-
cy nauki z przemysłem. 

Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej kształci studentów 
na kierunkach: zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji, socjolo-
gia, administracja i logistyka. Wśród nagród i wyróżnień dla Wydziału 
jednym z ważniejszych jest srebrny medal przyznany w ramach 
Międzynarodowych Targów Wynalazczości i Innowacji BRUSSELS  
EUREKA 2012.

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Akademii Wychowania Fizycznego 
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach funkcjonuje od 2009 r. Uczelnia 
prowadzi obecnie studia doktoranckie (trzeciego stopnia) w zakre-
sie nauk o kulturze fizycznej oraz cztery kierunki studiów pierwszego 
i drugiego stopnia: wychowanie fizyczne, fizjoterapia, zarządzanie oraz 
turystyka i rekreacja. Studia na pierwszym z kierunków na poziomie 
pierwszego stopnia w trybie stacjonarnym prowadzone są w Zabrzu. 
Już dwukrotnie Państwowa Komisja Akredytacyjna oceniła pozytywnie 
jakość kształcenia na trzech pierwszych kierunkach. Kierunek turysty-
ka i rekreacja, jako niedawno utworzony, nie był jeszcze oceniany. 
Uczelnia prowadzi również wieloprofilowe studia podyplomowe i kursy 
dokształcające.

W Zabrzu funkcjonują także: Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższej im. 
Bogdana Jańskiego, Centrum Edukacji „Nowe Perspektywy” (Partner 
Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych – jednost-
ka terenowa), Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii Wyższej Szkoły 
Technicznej w Katowicach i Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych.

Technologie w służbie przemysłu

Sektor B+R w Zabrzu to nie tylko uczelnie wyższe i instytuty badawcze. To 
także innowacyjne firmy wdrażające na rynek ultranowoczesne rozwią-
zania i komercjalizujące wyniki badań naukowych. Firmy te odnoszą 
sukcesy na rynkach międzynarodowych. 

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych to jedna z większych 
placówek Polskiej Akademii Nauk (PAN) i największa tego typu 
placówka na Górnym Śląsku. Centrum, a wcześniej tworzące je 
instytuty PAN, od sześćdziesięciu lat działają intensywnie na rzecz 
transformacji oblicza regionu, prowadząc zaawansowane badania 
podstawowe i aplikacyjne w dziedzinach ważnych dla postępu techno-

Wydział Organizacji i Zarządzania 
Politechniki Śląskiej

Wydział kształci studentów na 
kierunkach: zarządzanie i inżynieria 
produkcji, socjologia, administracja 
i logistyka.

Ośrodek prowadzi studia pierwszego 
stopnia na Wydziale Wychowania 
Fizycznego w trybie stacjonarnym.

Centrum prowadzi interdyscy
plinarne badania z zakresu nauki  
o materiałach polimerowych 
i węglowych.

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny 
Akademii Wychowania Fizycznego  
im. Jerzego Kukuczki  
w Katowicach

Inne uczelnie i wydziały

Centrum Materiałów Polimerowych 
i Węglowych PAN
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Budynek Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej

logicznego Śląska i jego naukowej pozycji na mapie Polski i świata.  
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN prowadzi inter-
dyscyplinarne badania z zakresu nauki o materiałach polimerowych 
i węglowych. Aktualnie realizowana tematyka badawcza Centrum 
koncentruje się na otrzymywaniu bioresorbowalnych materiałów 
polimerowych dla medycyny, polimerowych nośników leków, polime-
rowych materiałów wrażliwych na bodźce oraz materiałów dla zasto-
sowań w optoelektronice i ochronie środowiska oraz kompozytów 
polimerowo-węglowych. Dzięki funduszom pochodzącym z wielkich 
międzynarodowych i krajowych projektów badawczych opracowano 
wiele innowacyjnych rozwiązań, w tym m.in.:

• technologię produkcji wyrobu lakierowego antygraffiti pozwalają-
cego na zabezpieczenie zabytków kultury,

• innowacyjne podłoża o termoprzełączalnych właściwościach, 
które wykorzystano do hodowli własnych komórek skóry pacjenta,

• prototypy resorbowalnych samorozprężalnych stentów tchawi-
czych oraz samozaciskających klamer do spajania kości twarzo-
czaszki z biodegradowalnego materiału o zaprojektowanej 
mikrostrukturze łańcuchów ter polimerowych,

• technologię wytwarzania z nowych materiałów polimerowych 
biodegradowalnych folii przeznaczonych zarówno do użycia 
bezpośredniego, jak i do wytwarzania z nich sztywnych opakowań 
nowej generacji, co ma istotne znaczenie w ochronie środowiska. 

‘‘Zabrze to miasto otwarte na biznes, innowacje i naukę. Ma dobrą lokaliza-
cje na Śląsku i dobrą infrastrukturę, liczne instytuty naukowo-badawcze oraz 
wyższe uczelnie, a w szczególności dwa wydziały Politechniki Śląskiej. Bliskość 
Politechniki Śląskiej w Gliwicach stanowi o doskonałym zapleczu kadrowym 
dla nowych i rozwijających się przedsiębiorstw. Wszelkiego rodzaju inicjaty-
wy biznesowe dostają życzliwe wsparcie władz miasta. Warto w tym mieście 
inwestować. 

prof. Andrzej Karbownik – Rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach

1
M

ia
st

o 
Za

br
ze



42 Memorandum inwestycyjne Miasta Zabrze

‘‘

Obiekty Fortum Power and Heat Polska Sp z o.o.

Wiele z wyżej wymienionych rozwiązań chronionych jest patentami. 
Powstałe w 2012 r. laboratorium obrazowania do badań materiałów 
polimerowych i węglowych jest unikalną placówką nie tylko w skali 
kraju, gdyż specjalizuje się w technikach obrazowania „miękkiej” 
materii skondensowanej „soft matter”, dziedziny o rosnącym znaczeniu 
naukowym i technologicznym, słabo dotąd reprezentowanej w polskiej 
nauce. Mimo ponadregionalnego zakresu oddziaływania Centrum 
warto podkreślić, iż to właśnie w Zabrzu skupiona jest większość jego 
naukowo-badawczego potencjału.

Od 1955 r. w Zabrzu funkcjonuje Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla. 
Główne obszary działalności Instytutu to koksownictwo, energetyka, 
termiczna utylizacja odpadów, produkty karbochemiczne, paliwa 
naturalne i alternatywne. Wizytówką Instytutu są wysokie standar-
dy jakościowe potwierdzone m.in. Certyfikatem Laboratorium 
Badawczego, wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji, 
Certyfikatem ISO 9001 i IQNet oraz licznymi nagrodami przyznanymi 
za innowacyjność, nowoczesne zarządzanie, wysoki poziom badań 
naukowych i efektywną współpracę z przemysłem. W 2010 r. na 
Międzynarodowych Targach Wynalazczości i Innowacji BRUSSELS 
EUREKA 2010 Instytut otrzymał złoty medal za „Inteligentny system 
regulacji procesu spalania paliw stałych w kotle małej mocy dla 
ogrzewnictwa indywidualnego”. Dwukrotnie (w 2011 i 2012 r.) uzyskał 
tytuł „Gazeli Biznesu” przyznawany przez Getin Bank S.A. W 2010 r. 
został również wyróżniony w „Diamentach” miesięcznika „Forbes” dla 
firm najszybciej zwiększających swoją wartość. 

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk prowa-
dzi szeroko rozwiniętą współpracę międzynarodową. Uczestniczy 
w koordynacji i realizacji międzynarodowych programów badaw-
czych (m.in. MAGPROX, SOWA, E2SP, COST 633, SAFEMANMIN). 
Instytut jest członkiem międzynarodowych sieci naukowych, takich jak 

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Instytut Podstaw Inżynierii  
Środowiska PAN

W moim przekonaniu miasto Zabrze posiada wystarczające zaplecze dla 
rozwoju nauki jak i szkolnictwa wyższego. Zarówno infrastruktura jak i pozyty-
wne nastawienie władz miasta powinny w przyszłości zaowocować nie tylko 
podtrzymaniem pozytywnego wizerunku Zabrza jako miasta o dużych możli-
wościach rozwojowych, ale również zachęcić potencjalnych inwestorów 
do lokowania tutaj swoich projektów i propozycji biznesowych. Doskonała 
lokalizacja Zabrza będzie zapewne dużym atutem w pozyskiwaniu partnerów 
biznesowych, a co za tym idzie zwiększeniem rynku pracy. 

dr Krzysztof Nowak – Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy  
z Urzędem Miasta Zabrze Akademii Wychowania Fizycznego  

im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Główne obszary działalności 
Instytutu to koksownictwo,  
energetyka, termiczna utylizacja 
odpadów, produkty karboche
miczne, paliwa naturalne  
i alternatywne.

Instytut prowadzi zaawansowane 
badania z zakresu ochrony powie
trza, wód oraz powierzchni ziemi.
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„Technologie Ochrony Środowiska” ENVITECH-Net, Zanieczyszczenia 
Powietrza / Zmiany Klimatu AIRCLIM-NET. Jednostka prowadzi zaawan-
sowane badania z zakresu ochrony powietrza, wód oraz powierzchni 
ziemi.

Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. to wiodące przedsiębiorstwo 
z branży ciepłowniczej z fińskim kapitałem i innowacyjnym know-how. 
Podstawą działalności Fortum jest produkcja energii elektrycznej 
i ciepła w skojarzeniu. Firma wdraża nowoczesne rozwiązania pozwa-
lające na zwiększenie efektywności i bezpieczeństwa dostaw energii 
oraz redukcję emisji. Fortum – obecne na polskim rynku od 2003 r. – jest 
jednym z najważniejszych inwestorów zagranicznych w sektorze produk-
cji energii elektrycznej oraz ciepła w Polsce. W 2010 r. firma urucho-
miła elektrociepłownię w Częstochowie, która jest jednym z najno-
wocześniejszych i najbardziej przyjaznych środowisku zakładów tego 
typu w naszej części Europy. Fortum jest także właścicielem elektro-
ciepłowni w Bytomiu i Zabrzu oraz sieci ciepłowniczych we Wrocławiu, 
Częstochowie i Płocku. 

Jednym z kluczowych projektów Fortum w chwili obecnej jest inwestycja 
w Zabrzu, polegająca na budowie wielopaliwowego bloku kogenera-
cyjnego o mocy około 130-150 MW elektrycznych, o wartości około 
250-330 mln EUR. Jako główne paliwa w elektrociepłowni wykorzy-
stywane będą różne rodzaje biomasy oraz węgiel. Elektrociepłownia 
ta zabezpieczy dostawy ciepła dla Zabrza i Bytomia w wieloletniej 
perspektywie. Dzięki zastosowaniu wysokosprawnej technologii wytwa-
rzania energii przy wykorzystaniu paliw odnawialnych, elektrociepło-
wnia w Zabrzu będzie przyjazna środowisku, spełni wymagania emisyj-
ne obowiązujące po 2015 r. i przyczyni się do realizacji założeń Pakietu 
Klimatycznego w Regionie Górnego Śląska. 

Kombinat Koksochemiczny „Zabrze” S.A. (należący do Grupy Kapitałowej 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej) to jeden z największych producentów koksu 
w Polsce (12% udziału w krajowej produkcji koksu). W skład Kombinatu 
wchodzą trzy koksownie. Największą z nich jest koksownia „Radlin” w której 
koks produkuje jedna z najnowocześniejszych w Europie bateria koksow-
nicza pracująca w systemie stacjonarnego ubijania wsadu węglowe-
go, umieszczonego na wieży węglowej. Dwie pozostałe to koksownia 

Fortum Power and Heat Polska 
Sp. z o.o. 

Kombinat Koksochemiczny  
„Zabrze” S.A.
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Obiekty Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla

To wiodące przedsiębiorstwo 
z branży ciepłowniczej z fińskim 
kapitałem i innowacyjnym 
know-how. Podstawą działalno
ści Fortum jest produkcja energii 
elektrycznej i ciepła w skojarzeniu.

To jeden z największych producen
tów koksu w Polsce.
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Obiekty KOPEX Machinery S.A.

„Jadwiga” w Zabrzu i „Dębieńsko” w Czerwionce-Leszczynach. W tej 
ostatniej Spółka pracuje obecnie nad innowacyjnym w skali Europy 
przedsięwzięciem mającym na celu uruchomienie baterii dwuprodukto-
wej bez odzysku produktów węglopochodnych, w której produkowany 
będzie koks i energia elektryczna. Kombinat Koksochemiczny „Zabrze” 
S.A. jest laureatem wielu wyróżnień i nagród. Do najważniejszych należy 
Nagroda za Wybitny Wkład w Rozwój Polskiego Eksportu (2007) przyzna-
wana przez Krajową Izbę Gospodarczą, Ministra Gospodarki i Prezesa 
Rady Ministrów oraz Medal im. Adama Graczyńskiego za Kształtowanie 
Postaw Innowacyjnych przyznawany przez Regionalne Centrum 
Innowacji Śląski Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Katowicach 
(2007).

Równie ważne dokonanie to nowoczesny kombajn chodnikowy 
wyprodukowany przez KOPEX Machinery S.A., sprzedawany do sekto-
ra górniczego na całym świecie. Grupa KOPEX została uhonorowa-
na w konkursie Produkt Roku 2012, organizowanym przez miesięcz-
nik „Napędy i Sterowanie“ pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości oraz Akademii Górniczo-Hutniczej. Doceniono dwa 
produkty, tj. zmechanizowany kompleks ścianowy dla ścian o wysoko-
ści do 5,3 m oraz zautomatyzowany kompleks ścianowy. Spółka jest 
m.in. laureatem dwóch edycji konkursu EUROPRODUKT za moderni-
zację zakładu przeróbki mechanicznej węgla COROESTI oraz dwóch 
kopalń węgla kamiennego VULCAN i PAROSENI w rumuńskim zagłę-
biu Valea Juilu, a także za wykonanie podziemnych komór i tuneli dla 
Europejskiego Ośrodka Badań Jądrowych CERN koło Genewy.

Kolejnym innowatorem wśród zabrzańskich przedsiębiorstw jest działa-
jąca od 1992 r. firma VOIGT Sp. z o.o. Oferowane przez VOIGT produk-
ty są doceniane i stosowane nie tylko na terenie Polski, ale również 
w wielu krajach Europy. W swojej ofercie Spółka ma ponad 160 produk-
tów do profesjonalnego utrzymania czystości. Firma zaangażowana 
jest w działania na rzecz poprawy stanu czystości w kraju oraz podno-
szenie świadomości społecznej w odniesieniu do warunków sanitarno 

-higienicznych, jest również członkiem – założycielem Polskiego 
Stowarzyszenia Czystości. 

VOIGT Sp. z o. o. aktywnie działa w wiodącym na świecie Między  na   ro-
dowym Stowarzyszeniu Branży Czystościowej (The Worldwide Cleaning 
Industry Association). Za wdrażanie i propagowanie proekologicznych 
rozwiązań na każdym etapie prowadzonej działalności gospodarczej, 
Spółkę uhonorowano Certyfikatem Firma Bliska Środowisku, przyzna-
wanym przez Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej CERT  
Sp. z o. o. Ugruntowaną pozycję rynkową firmy potwierdzają liczne 
nagrody i wyróżnienia; do najważniejszych z nich należą: tytuł Najwyższa 
Jakość Quality International (przyznawany corocznie począwszy  
od 2010 r.), wyróżnienie w rankingu czasopisma „Forbes” w kategorii 

KOPEX Machinery S.A.

VOIGT Sp. z o.o.

To krajowy lider w dostarczaniu 
nowoczesnych rozwiązań dla sekto
ra górniczego. Firma została również 
nagrodzona m.in. za wykonanie 
podziemnych komór i tuneli dla 
Europejskiego Ośrodka Badań 
Jądrowych CERN koło Genewy.

W swojej ofercie Spółka ma ponad 
160 produktów do profesjonalnego 
utrzymania czystości. Za wdrażanie 
i propagowanie proekologicznych 
rozwiązań na każdym etapie prowa
dzonej działalności gospodarczej, 
została uhonorowana Certyfikatem 
Firma Bliska Środowisku, przyzna
wanym przez Europejskie Forum 
Odpowiedzialności Ekologicznej 
CERT Sp. z o.o.
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Przykład nowoczesnej linii technologicznej w koksowni

Obiekty VOIGT Sp. z o.o. Obiekty Zakładów Metalowych „Postęp” S.A.

firm o poziomie przychodów 5-50 mln PLN w województwie śląskim oraz 
Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji przyznawany przez Regionalną 
Izbę Gospodarczą w Katowicach.

Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. w Zabrzu są znaczącym uczestni-
kiem rynku dostaw wyrobów metalowych dla przemysłu motoryza-
cyjnego. Produkty „Postępu” wykorzystywane są w samochodach 
takich marek, jak Fiat, Ford, Opel, Peugeot, Audi, Seat, Skoda, VW, 
Daimler, Smart, Volvo, Scania czy BMW. Doskonalenie organizacji 
pracy oraz najwyższa jakość produkowanych wyrobów potwierdzone 
są uzyskanymi przez „Postęp” S.A. certyfikatami: ISO 9002, ISO 14001, 
QS 9000, ISO/TS 16949. Firma łączy funkcje biznesowe, innowacyj-
ność i społeczną odpowiedzialność inwestując w tworzenie stanowisk 
pracy dla osób niepełnosprawnych, które stanowią około 45% ogółu 
zatrudnionych. „Postęp” S.A. ma w swojej ofercie około 500 produk-
tów dedykowanych dla przemysłu motoryzacyjnego. Swoje wyroby 
eksportuje do 16 krajów świata.

Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. 
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Firma jest znaczącym uczestnikiem 
rynku dostaw wyrobów metalowych 
dla przemysłu motoryzacyjnego.
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Uroczysty koncert w XX rocznicę polskiej  
demokracji w DMiT Sztandar miasta Zabrze

Strategia rozwoju Zabrza

Zabrze jest zarządzane lepiej niż niejedna firma komercyjna. Mając 
doświadczenia z innych miast, jako dostawcy rozwiązań informatycz-
nych, życzylibyśmy sobie, aby podejście władz Zabrza i biorących 
udział w projektach urzędników stało się wzorem dla innych.

dr Adam Góral – Prezes Asseco Poland S.A.

Samorząd Zabrza1.7

Samorząd Zabrza w podejmowanych działaniach realizuje wizję 
rozwoju miasta zapisaną w „Strategii Rozwoju Miasta Zabrze na lata 
2008-2020” w sposób następujący: 

Zabrze będzie miastem kreującym swój rozwój oparty na równo
wadze pomiędzy historią i nowoczesnością, śląską tożsamością 
i metropolitalnym kontekstem oraz atrakcyjnością mieszkaniową 
i inwestycyjną. 

Oznacza to, że samorząd Zabrza stawia na innowacyjność i nowocze-
sność, wychodząc od tradycji oraz szanując tradycyjne wartości. 
Ważnym elementem wizji miasta jest osiągnięcie wysokiej jakości życia 
mieszkańców, co przyczyniać się będzie do zmiany trendów demogra-
ficznych, wzrostu liczby mieszkańców, rozwoju przedsiębiorczości, 
pobudzenia inwestycji oraz budowania tożsamości i społeczeństwa 
obywatelskiego.

‘‘Zabrze przez tyle lat kojarzone z piłką nożną i kopalniami przeszło trudne 
procesy restrukturyzacyjne ciężkiego przemysłu. Miasto bardzo szybko się 
zmienia i rozwija. Władze miasta działają prężnie we wszystkich aspektach 
jego rozwoju zarówno w zakresie potrzeb mieszkańców, jak i szeroko pojętego 
biznesu. Biorąc pod uwagę bardzo wysokie kwalifikacje zawodowe miesz-
kańców Zabrza, jest to wspaniale miejsce do lokowania inwestycji.

dr Janusz Steinhoff – Wicepremier, Minister Gospodarki w rządzie Jerzego Buzka

Innowacyjność i nowoczesność 
połączona z szacunkiem do tradycji 
i wartości.
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Budynek Ratusza w Zabrzu

Udziały 100%:

Udziały większościowe:

• Zabrzańska Agencja  
Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.  
(udział Miasta Zabrze 99,95%),

• Górnik Zabrze S.S.A.

Udziały mniejszościowe:

• Szpital Miejski  
w Zabrzu Sp. z o.o.,

• Miejski Ośrodek Sportu  
i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o.,

• Zabrzańskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji  
Sp. z o.o.,

• Zarząd Budynków 
Mieszkaniowych – Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego 
Spółka z o.o.,

• Zabrzańskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,

• Stadion w Zabrzu Sp. z o.o.

• Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.,
• Tramwaje Śląskie S.A.,
• Miejskie Przedsiębiorstwo  

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,
• Górnośląskie Towarzystwo  

Lotnicze S.A.,
• Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Miejskiej Sp. z o.o.,
• Agencja Rozwoju  

Lokalnego Sp. z o.o.,
• Zakłady Mięsne „Maćko”  

Sp. z o.o. (w likwidacji),
• Międzygminne  

Towarzystwo Budownictwa  
Społecznego Sp. z o.o.,

• Agencja Rynku Hurtowego 
Produktów Rolnych  
AGRO-RYNEK S.A.  
(w likwidacji),

• Mostostal Zabrze – Holding S.A.

Kluczem do rozwoju miasta stały się inwestycje. W 2013 r. Zabrze wyda 
na działania inwestycyjne 337 mln PLN (ponad 80 mln EUR), co stano-
wi ponad 35% wydatków budżetowych ogółem. Oznacza to wzrost 
nakładów inwestycyjnych o 127% w stosunku do 2012 r.

Poszukując finansowania zewnętrznego realizowanych proje-
któw, Zabrze umiejętnie wykorzystuje środki z Funduszy i Programów 
Europejskich. W latach 2004-2013 pozyskało łącznie ponad 305 mln 
PLN (ponad 76 mln EUR) na inwestycje i projekty społeczne, co dało 
sumę około 1 700 PLN (około 425 EUR) na mieszkańca. 

Zabrze to miasto, które ogromną wagę przywiązuje do rozwoju przed-
siębiorczości zarówno tej drobnej, jak i prowadzonej na skalę między-
narodową. Celem wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw władze 
lokalne, jako odpowiedzialne za istotę rozwoju Zabrza, oferują rodzi-
mym przedsiębiorcom szereg rozwiązań pomocowych, umożliwiają-
cych wzrost, rozwój, a także poprawę koniunktury gospodarczo-eko-
nomicznej firm na terenie miasta.

Obok rozwoju przedsiębiorczości władze miasta bardzo dużą wagę 
przywiązują do jakości obsługi mieszkańców, uznając to za jeden 
z priorytetów rozwojowych. Urząd Miejski w Zabrzu posiada ważny 
do 2015 r. Certyfikat ISO 9001:2008. Oprócz wdrożonego systemu ISO 
przeprowadzane są wewnętrzne szkolenia dla pracowników Urzędu 
Miejskiego z zakresu standardów obsługi klientów, mające na celu 
podniesienie jakości usług świadczonych przez Urząd Miejski, jak 
również poprawę relacji z klientem i udoskonalenie jakości obsługi 
klienta, a tym samych wzrost zadowolenia klientów z jakości świadczo-
nych usług. 

Jednocześnie prowadzone są stałe badania ankietowe dotyczące 
zadowolenia klientów z jakości obsługi w Urzędzie. Dzięki prowadzonej 
przez samorząd polityce, Zabrze jest jednym z najlepiej ocenianych 
miast w skali regionu i kraju. Sukces miasta i władz Zabrza potwierdza-
ją liczne wyróżnienia europejskie i krajowe, nagrody, a także wysokie 
pozycje uzyskiwane w rankingach samorządów terytorialnych prowa-
dzonych przez media, instytucje naukowe i opiniotwórcze.
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Zabrze to krajowy lider we wdrażaniu rozwiązań z zakresu ICT i e-admi-
nistracji. Coraz więcej usług świadczonych przez Urząd Miejski i miejskie 
jednostki organizacyjne oferowanych jest mieszkańcom i przedsiębior-
com w formie elektronicznej. Wirtualny kontakt ułatwiają powstające 
w mieście tzw. kioski informatyczne. Miasto Zabrze w 2012 r. zostało 
finalistą organizowanego przez redakcję czasopisma „Computerworld” 
konkursu „Lider Informatyki”. 

‘‘
‘‘

Zabrze to miasto, w którym warto rozwijać swój biznes. Samorząd miasta 
jest koordynatorem wszelkich działań podejmowanych na obszarze gminy, 
których bezpośrednim efektem jest lokalny rozwój gospodarczy  widoczny  na 
przykładzie powiększenia obszarów inwestycyjnych Strefy Ekonomicznej 
w Zabrzu. Zarówno sprzyjający stosunek władz samorządowych, jak również 
odpowiednie zaplecze gospodarcze oferowane przez miasto gwarantuje nie 
tylko stabilną aktywność, ale również  rozwój naszego biznesu. Rozwój, który 
jest kluczem do sukcesu w niezwykle wymagającym otoczeniu rynkowym.

Zygmunt Szczepaniak – Prezes Zarządu Logstor Polska Sp. z o.o.

Miasto Zabrze w 2012 r. zostało finalistą organizowanego przez redakcję 
„Computerworld” konkursu „Lider Informatyki”. Jury doceniło zaangażowa nie 
miasta w tworzenie warunków rozwoju dla społeczeństwa informacyjnego.  
Wyrazem tego zaangażowania jest opracowanie kompleksowej strategii 

„e-Zabrze. Program Budowy Społeczeństwa Informacyjnego Miasta Zabrze 
do roku 2020”. Zawarte w niej projekty z zakresu, e-Administracji, e-Turystyki, 
e-Edukacji, e-Bezpieczeństwa oraz samej infrastruktury są spójne i wzajem-
nie ze sobą powiązane. Niewiele jest miast, które w tak nowatorski i szeroki 
sposób traktują strategie informatyzacji. Rozpisano je na konkretne zadania 
zorganizowane projektowo, co daje szanse ich sprawnej realizacji. To dowód,  
że władze Zabrza nie budują informatyki dla urzędników, ale myślą  
innowacyjnie i kompleksowo o kształtowaniu nowoczesnego społeczeństwa 
informacyjnego, społeczeństwa gotowego na wyzwania XXI wieku.

Tomasz Bitner – Redaktor Naczelny czasopisma „Computerworld”

Do najważniejszych stosowanych przez Urząd Miejski w Zabrzu rozwią-
zań informatycznych należy zintegrowany system wspomagania 
zarządzania miastem, w skład którego wchodzą systemy obsługujące  
m.in. księgowość, podatki, środki trwałe, grunty, budżet, kadry, płace, 
zarządzanie dokumentami oraz wielokrotnie nagradzany, innowacyj-
ny system zarządzania obiegiem dokumentów oparty o zarządzanie 
w chmurze i aplikacje specjalistyczne.

Miasto finalistą konkursu „Lider 
Informatyki”



Główna Sztolnia Dziedziczna
Budynek Urzędu Miejskiego
w Zabrzu
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‘‘Grupa Asseco współpracuje z miastem Zabrze od wielu lat. Zrealizowaliśmy 
wspólnie kilka innowacyjnych projektów. Bez zaangażowania i profe-
sjonalizmu obu stron nie miałyby one szans powodzenia. Nasz zespół 
twierdzi, że Zabrze jest zarządzane lepiej niż niejedna firma komercyjna.  
Mając doświadczenia z innych miast, jako dostawcy rozwiązań informaty-
cznych, życzylibyśmy sobie, aby podejście władz Zabrza i biorących udział 
w projektach urzędników stało się wzorem dla innych. Biorąc pod uwagę 
nasze wspólne doświadczenia w realizacji projektów informatycznych, w roku 
2010 wyróżniliśmy Panią Prezydent nagrodą za innowacyjność i całokształt 
współpracy.

dr Adam Góral – Prezes Asseco Poland S.A.

W 2012 r. miasto Zabrze otrzymało tytuł Krajowego Lidera Innowacji 
i Rozwoju w kategorii „Innowacyjna gmina – gmina miejska”.  
W 10 kategoriach konkurowały 952 firmy, instytucje i urzędy. Zabrze 
zostało ocenione za realizację takich projektów, jak poprawa gospo-
darki wodno-ściekowej, budowa kolejnych odcinków Drogowej Trasy 
Średnicowej, budowa zabrzańskiej szerokopasmowej sieci światłowo-
dowej czy wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów.

W lipcu 2012 r. podczas Szczytu Prezydentów Miast w Dublinie ogłoszo-
no, iż Europejskie Stowarzyszenie Biznesowe wyróżniło miasto Zabrze 
Międzynarodową Nagrodą „Zjednoczona Europa” w kategorii „Za 
wkład w rozwój międzynarodowej integracji”.

Krajowy Lider Innowacji i Rozwoju

Międzynarodowa Nagroda  
„Zjednoczona Europa” 

Uroczystość wręczenia nagród „Rankingu Samorządów 2011” dziennika „Rzeczpospolita”
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W „Rankingu Samorządów 2012” opublikowanym przez dziennik 
„Rzeczpo spolita”, ujmującym miasta i gminy najbardziej dbające 
o rozwój i podniesienie jakości życia mieszkańców, Zabrze znalazło się 
na 25. miejscu w kraju i na 7. w województwie śląskim.

W rankingu największych inwestycji samorządowych 2012 r. wśród 138 
przedsięwzięć wymieniono dwie zabrzańskie: na 25. miejscu budowę 
Drogowej Trasy Średnicowej i na 64. miejscu modernizację stadionu 
Górnika Zabrze. Kolejny ranking dokonywał oceny pod względem 
innowacyjności samorządów. Zabrze zajęło w nim 6. miejsce. Według 
rankingu pisma samorządowego „Wspólnota” Zabrze niezmiennie 
od trzech ostatnich lat plasuje się na 1. miejscu w zakresie inwestycji 
w infrastrukturę techniczną.

W 2011 r. Zabrze zdobyło nagrodę przyznawaną przez Fundację Instytut 
Rozwoju Regionalnego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
w Krakowie, w kategorii „Samorząd Równych Szans” za projekt 

„Innowacyjne rozwiązania wspomagające mobilność i dostęp do infor-
macji niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Zabrze – etap I Audyt 
dostępności”. Jest to projekt realizowany w partnerstwie z zabrzańskim 
Wydziałem Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach 
mający na celu przystosowanie przestrzeni miejskiej dla osób niepeł-
nosprawnych, z zastosowaniem innowacyjnych, niedyskryminujących 
metod i rozwiązań, które pozwalają na zwiększenie aktywności i dostę-
pu do pełnego niezależnego funkcjonowania w środowisku.

W 2011 r. Zabrze znalazło się wśród 10 polskich miast, które najszybciej 
rozwijają się w Internecie. Google Inc. wyróżniła miasta, które odnoto-
wały największy wzrost aktywności lokalnych firm w sieci. Analiza aktyw-
ności reklamowej w prawie 200 miastach w Polsce przeprowadzona 
została pod względem procentowego wzrostu wydatków małych 
i średnich firm w programie reklamowym Google AdWords w ciągu 
ostatniego roku. W Zabrzu ten wzrost wyniósł 108%.

W „Rankingu Samorządów 2011” dziennika „Rzeczpospolita” Zabrze 
znalazło się na 9. miejscu w Polsce. Podstawą rankingu były następu-
jące wskaźniki: dynamika wzrostu wydatków majątkowych, wartość 
środków unijnych, zadłużenie samorządu w stosunku do dochodów, 
nadwyżka operacyjna w stosunku do dochodów, dynamika wzrostu 
dochodów własnych, relacja nakładów inwestycyjnych do przyrostu 
zadłużenia oraz dynamika wzrostu wydatków ogółem na jednego 
mieszkańca. 

‘‘Miasto posiada odpowiednie zaplecze gospodarcze oraz dysponuje wykwa-
lifikowaną kadrą gwarantującą wysoką kulturę pracy. Władze samorządowe 
miasta są otwarte na współpracę i w ostatnich kilku latach wiele zrobiły dla 
przyciągnięcia biznesu do miasta, np. przeznaczenie i uzbrojenie terenów pod 
strefę ekonomiczną.

Wiktor Pawlik – Prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach

„Samorząd Równych Szans”

Zabrze wyróżnia się w rankingach 
samorządowych

Zabrze wśród 10 najszybciej  
rozwijających się polskich  
miast w Internecie

Według rankingu pisma samorządo
wego „Wspólnota” Zabrze niezmien
nie od trzech ostatnich lat plasuje się 
na 1. miejscu w zakresie inwestycji 
w infrastrukturę techniczną.
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Skarbnikowe Gody Obchody 90. rocznicy nadania praw miejskich

Wizyta Lecha Wałęsy w Zabrzu w 2009 r.

Miasto Zabrze zostało finalistą jubileuszowej XV Edycji Ogólnopolskiego 
konkursu „Modernizacja Roku 2010” za realizację projektu pn.: 

„Modernizacja i adaptacja budynku Biblioteki Donnersmarcków na 
potrzeby Filharmonii Zabrzańskiej”.

Obecne Zabrze odgrywa istotną rolę na obywatelskiej arenie między-
narodowej. Miasto współpracuje z 9 miastami partnerskimi z różnych 
części Europy i nie tylko. Wielopłaszczyznowa współpraca obejmu-
je m.in.: gospodarkę, innowacje, edukację, kulturę, sport i turysty-
kę. Miasta partnerskie Zabrza to Essen (Niemcy), Kaliningrad (Rosja), 
Lund (Szwecja), Rotherham (Wielka Brytania), Równe (Ukraina), 
Sangerhausen (Niemcy), Seclin (Francja), Trnawa (Słowacja) oraz 
Zahla (Liban).

Konkurs „Marka – Śląskie” edycja 
2011 – nagrody w trzech katego-
riach i 1 nominacja:

•  Kategoria  Dziedzictwo Kulturowe 
Regionu – Zabytkowa Kopalnia 
Węgla Kamiennego GUIDO  
w Zabrzu,

•  Kategoria Osobowość Roku –  
prof. Marian Zembala,

• Kategoria Usługa – 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Usługowo-Handlowe SOR-DREW 
Rajmund Sorowski

•  Kategoria Gospodarka 
(nominacja) – Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Usługowo- 

-Handlowe VOIGT Sp. z o.o.
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Medycyna: prof. Zbigniew Religa

W listopadzie 1985 r.  
w ówczesnym Wojewódzkim 
Ośrodku Kardiologii  
dokonał pierwszego w Polsce  
udanego przeszczepu serca.

Ludzie, pasje, inicjatywy1.8

Na przestrzeni wieków z Zabrzem było związanych wiele osobowości, 
ludzi wybitnych w swoich dziedzinach. Żyją tu ludzie aktywni i kreatyw-
ni, otwarci i gościnni, a przy tym pracowici i pełni pasji. To mieszkańcy, 
z urodzenia lub z wyboru, w przeszłości tworzyli jego historię, a obecnie 
kształtują jego teraźniejszość. To pasjonaci, którzy swoje życie i serce 
poświęcili, aby Zabrze było wyjątkowym miastem wyjątkowych ludzi.

Najsłynniejsi zabrzanie wybitne sukcesy osiągali w medycynie, sporcie 
i działalności kulturalnej, przyczyniając się do rozsławienia miasta 
zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej.
 

Medycyna

 
Prof. Zbigniew Religa (ur. 1938 r., zm. 2009 r.) – wybitny kardiochirurg, 
jeden z najbardziej znanych i zasłużonych polskich lekarzy, rektor 
Śląskiej Akademii Medycznej, senator, poseł, Minister Zdrowia. To dzięki 
niemu Zabrze zaznaczyło i ugruntowało swoją pozycję na medycznej 
mapie świata. 

Trafił na Śląsk w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. 
W listopadzie 1985 r., w Wojewódzkim Ośrodku Kardiologii (obecnie 
Śląskie Centrum Chorób Serca) dokonał pierwszego w Polsce udane-
go przeszczepu serca. Zapoczątkował również chirurgiczne leczenie 
świeżego zawału serca i operacje przewlekłej zatorowości płucnej. 
W ramach utworzonej z jego inicjatywy Pracowni Sztucznego Serca 
Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu prowadził prace nad mecha-
nicznym wspomaganiem serca. Kontynuuje je do dziś powołana przez 

‘‘... w tym Zabrzu tyle dobrego się dzieje, Zabrze to gościnne i urokliwe miasto 
ludzi, którzy chcą pracować, budować, rozwijać razem, służyć drugiemu 
człowiekowi. Taka jest filozofia Śląskiego Centrum Chorób Serca – służyć, ale 
to też cały sens filozofii Zabrza – „służenie”. Dla nas najważniejszy jest człowiek...

prof. Marian Zembala – Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca

„W moim życiu najważniejsza jest żona i Zabrze.”  

prof. Zbigniew Religa  podczas uroczystości nadania  
Orderu Orła Białego 18.12.2008 r. w Warszawie

Zasługi dla miasta

Najsłynniejsi zabrzanie wybitne 
sukcesy osiągali w medycynie, 
sporcie i działalności kulturalnej. 
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Prof. Zbigniew Religa

Prof. Marian Zembala
Prof. Jerzy Buzek podczas koncertu „Serce za serce”  
(osoby w tle: A. Młynarska oraz dr J. Sarna)

niego do życia Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, której był protopla-
stą, „twarzą” i liderem, a która po jego śmierci została nazwana jego 
imieniem. Doroczne koncerty Fundacji, pod nazwą „Serce za serce” 
uświetniają największe gwiazdy krajowej i światowej sceny muzycznej. 
Swoim wizjonerstwem prof. Religa inspirował kolejne pokolenia kardio-
chirurgów. 

Wielokrotnie podkreślał, że nie mógłby się cieszyć z kolejnych sukcesów, 
gdyby nie Zabrze i ludzie, których tu spotkał. Zbigniew Religa w 2002 r. 
został pierwszym w historii honorowym obywatelem Zabrza. Jako wierny 
kibic Górnika Zabrze starał się nie opuszczać żadnego z meczów swej 
ukochanej drużyny.

Prof. Marian Zembala (ur. 1950 r.) – dyrektor Śląskiego Centrum Chorób 
Serca, został honorowym obywatelem Zabrza w 2009 r. Wybitny kardio-
chirurg i transplantolog związany jest z Zabrzem od połowy lat osiem-
dziesiątych ubiegłego wieku. Jest jednym z uczniów prof. Zbigniewa 
Religi, któremu towarzyszył od pierwszych chwil pracy na Śląsku. 

Asystował przy pierwszym w Polsce przeszczepie serca, by później 
samemu otwierać kolejne rozdziały w dziedzinie rozwoju transplantolo-
gii. W 2001 r. dokonał pierwszego udanego jednoczesnego przeszcze-
pu serca i płuc. Kierowane przez niego Śląskie Centrum Chorób Serca 
każdego roku odwiedza ponad 12 000 pacjentów (dorosłych i dzieci), 
przyjeżdżających na leczenie z kraju i zagranicy. 

„Serce za serce”

Doroczne koncerty Fundacji,  
pod nazwą „Serce za serce”,  
uświetniają największe gwiazdy 
krajowej i światowej sceny  
muzycznej. 

Medycyna: prof. Marian Zembala

W 2001 r. dokonał pierwszego  
udanego jednoczesnego  
przeszczepu serca i płuc. 

1
M

ia
st

o 
Za

br
ze



54 Memorandum inwestycyjne Miasta Zabrze

Sport: Stanisław Oślizło

Sześciokrotnie podnosił Puchar 
Polski jako jedyny zawodnik 
w Europie i zdobył go z Górnikiem 
Zabrze na własność (jedyna drużyna 
w Polsce, która tego dokonała). 

Sport

Jan Banaś (ur. 1943 r.) – polski piłkarz, reprezentant Polski, mistrz Polski. 
Z wykształcenia technik górniczy, na boisku spełniał zadania prawo-
skrzydłowego. Karierę piłkarską zaczynał w AKS Mikołów (1956-1958),  
a następnie kontynuował w Szkółce Wojewódzkiego Komitetu 
Wychowania Fizycznego Katowice (1958-1959). W 1959 r. przeszedł 
na trzy lata do Zrywu Chorzów, uzyskując w tym czasie powołanie do 
juniorskiej reprezentacji Polski, gdzie grał m.in. z Zygfrydem Szołtysikiem 
i Antonim Piechniczkiem. Karierę ligową rozpoczął po przejściu 
w 1962 r. do bytomskiej Polonii. W 1969 r. przeszedł do Górnika Zabrze, 
w barwach którego zdobył dwa tytuły mistrza Polski (1971-1972) i trzy 
Puchary Polski (1970-1972). Występował także w najlepszym sezonie 
Górnika w europejskich pucharach – przyczynił się do awansu zespo-
łu do finału Pucharu Zdobywców Pucharów, strzelając m.in. bramki 
Lewskiemu Sofia w ćwierćfinale. Zdobył także gola w pierwszej z trzech 
słynnych półfinałowych potyczek Górnika z AS Roma. W Górniku 
Zabrze rozegrał łącznie 170 oficjalnych meczów, w tym 124 w ekstra-
klasie i 20 w pucharach europejskich. Jako reprezentant polskiej kadry 
narodowej zdobył m.in. bramkę w meczu z Anglią na Stadionie Śląskim 
w Chorzowie w 1973 r., przyczyniając się do zwycięstwa polskiej drużyny.

Włodzimierz Lubański (ur. 1947 r.) – polski piłkarz, zdobywca tytułu mistrza 
olimpijskiego, wielokrotny reprezentant Polski, przez wiele lat związany 
był z klubem piłkarskim Górnik Zabrze, grał na pozycji środkowego 
napastnika. W oficjalnych spotkaniach w reprezentacji Polski rozegrał 
75 spotkań i strzelił 48 goli. Za wybitne zasługi dla rozwoju sportu polskie-
go został w 1997 r. odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia 
Polski. 20 sierpnia 2012 r. został wyróżniony tytułem Honorowego 
Obywatela Miasta Zabrze.

Stanisław Oślizło (ur. 1937 r.) – polski piłkarz, obrońca, wychowanek Odry 
Wodzisław Śląski, kapitan reprezentacji Polski i Górnika Zabrze, strzelec 
jedynej bramki w historii polskiej piłki w finale Pucharu Zdobywców 
Pucharów w meczu z Manchesterem City. Jako trener prowadził m.in. 
drużyny: GKS Katowice, Odrę Wodzisław Śląski, Piasta Gliwice, Carbo 
Gliwice i Górnika Zabrze. Sześciokrotnie podnosił Puchar Polski jako 
jedyny zawodnik w Europie i zdobył go z Górnikiem Zabrze na własność 
(jedyna drużyna w Polsce, która tego dokonała). Obecnie jest rzeczni-
kiem prasowym zabrzańskiego Górnika.

Ernest Pohl (ur. w 1932 r., zm. w 1995 r.) – polski piłkarz, reprezentant 
Polski, dziesięciokrotny mistrz Polski, trzykrotny zdobywca Pucharu Polski, 
trzykrotny król strzelców polskiej ekstraklasy. Występował na pozycjach 
napastnika i pomocnika. W 1956 r. przeszedł do Górnika Zabrze, dla 
którego grał przez jedenaście sezonów. Miał bogatą kartę reprezen-
tacyjną. W latach 1955-1964 wystąpił w 46 oficjalnych spotkaniach 
kadry, strzelając 39 bramek, grał na igrzyskach olimpijskich w Rzymie 
(1960 r.), gdzie w wygranym meczu z Tunezją zdobył pięć bramek 
(Polska wygrała 6:1). Był jednym z najwybitniejszych śląskich piłkarzy, 
cenionym za umiejętności kreowania gry ofensywnej. Po zakończeniu 
kariery pozostał w Górniku jako trener, był asystentem kilku szkoleniow-
ców. Od 2005 r. imię Ernesta Pohla nosi stadion Górnika Zabrze.

Józef Schmidt (ur. 1935 r.) – jeden z najwybitniejszych lekkoatletów 
polskich. Jako pierwszy Polak zdobył dwa złote medale olimpijskie 
w trójskoku podczas igrzysk olimpijskich w Rzymie w 1960 r. i w Tokio 

Sport: Jan Banaś

Sport: Włodzimierz Lubański

Przyczynił się do awansu Górnika 
Zabrze do finału Pucharu 
Zdobyw ców Pucharów, strzelając 
m.in. bramki Lewskiemu Sofia 
w ćwierćfinale. Zdobył także gola 
w pierwszej z trzech słynnych półfi
nałowych potyczek Górnika z AS 
Roma. 

Przez wiele lat związany był z klubem 
piłkarskim Górnik Zabrze, grał na 
pozycji środkowego napastnika, 
zdobył tytuł mistrza olimpijskiego.

Sport: Ernest Pohl

Jedenaście sezonów grał dla 
Górnika Zabrze. W swojej  karierze 
dziesięć razy zdobył tytuł mistrza 
Polski i trzy razy Puchar Polski.



Jedna z zabrzańskich ikon – Górnik Zabrze
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Sport: Józef Schmidt

Jako pierwszy zdobył dwa złote  
medale olimpijskie w trójskoku, 
podczas igrzysk olimpijskich w Rzymie 
w 1960 roku i w Tokio w 1964 roku. 

Dramaturg, prozaik, reżyser,  
publicysta, autor sztuk scenicznych  
i scenariuszy filmowych.

w 1964 r. W obu przypadkach ustanawiał rekordy olimpijskie. Szmidt 
dwu krotnie zdobywał także mistrzostwo Europy – w 1958 r. w Sztokholmie 
i w 1962 r. w Belgradzie. Jako pierwszy człowiek na świecie osiągnął 
17 metrów w trójskoku (17,03 m na stadionie w Olsztynie w 1960 r.). 
Dziewięciokrotny rekordzista Polski, 13 razy zdobywał mistrzostwo kraju.

Kultura

Stanisław Bieniasz (ur. w 1950 r., zm. w 2001 r.) – polski dramaturg,  
prozaik, reżyser, publicysta oraz autor sztuk scenicznych i scenariuszy 
filmowych. Jego debiutem był monodram „Hotel pod Konfesjonałem” 
wydany w 1977 roku. W ciągu następnych trzech lat napisał kilka sztuk, 
za które dostał nagrody w konkursach dramaturgicznych. Część z nich 
została wystawiona w teatrach oraz telewizji. Przez 13 lat przebywał wraz 
z najbliższą rodziną na emigracji, współpracując jako publicysta i autor 
z Radiem Wolna Europa oraz redakcją polską Deutschlandfunk. Wśród 
jego dzieł można wymienić m.in. „Ostry dyżur”, „Podanie o zezwolenie 
na życie”, „Ucieczka”, „Podejrzenie”, „Rekonstrukcja”, „Sponsor i jego 
autor”, „Niedaleko Kőnigsallee”, „Biografia”, „Pora zbiorów”, „Senator” 
czy powieści: „Transfer” i „Naczelnik” (powstałe pod koniec życia 
pisarza). W ostatnich latach życia pełnił funkcję radnego i przewodni-
czącego Komisji Kultury i Sportu w Zabrzu. Pośmiertnie został odznaczo-
ny Złotym Krzyżem Zasługi, Nagrodą Prezydenta Zabrza oraz Honorową 

Włodzimierz Lubański  
(zdjęcie archiwalne) Stanisław Oślizło Ernest Pohl

Kultura: Stanisław Bieniasz
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Nagrodą im. Wojciecha Korfantego. Twórczość pisarza oraz wydarze-
nia z jego życia stały się inspiracją do nakręcenia filmu pt. „Śląsk według 
Bieniasza” w reżyserii Krzysztofa Karwata i Wojciecha Sarnowicza.

Antoni Cygan (ur. w 1964 r.) – profesor sztuk plastycznych, rektor 
Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach na kadencję 2012-2016. 
Studiował na Zamiejscowym Wydziale Grafiki w Katowicach Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom otrzymał w roku 1988 w Pracowni 
Projektowania Graficznego prof. T. Jury oraz w Pracowni Malarstwa prof. 
A. S. Kowalskiego. Od 1992 r. pracuje w katowickiej Uczelni. Obecnie 
prowadzi Pracownię Rysunku dla studentów od drugiego do piątego 
roku studiów. Jest autorem kilkunastu wystaw indywidualnych, m.in.  
w Zabrzu, Katowicach, Gliwicach, Lionie, Helsinkach czy Opawie. Brał 
udział w wielu wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą. Jest autorem 
kilku cykli Drogi Krzyżowej, m.in. do Bazyliki NMP w Licheniu oraz parafii św. 
Pawła Apostoła w Zabrzu. Zajmuje się również wykonywaniem projek-
tów wnętrz kościołów, wśród których można wymienić kompleksowy 
projekt wnętrza, ołtarzy oraz malarstwo we wspomnianym już koście-
le św. Pawła Apostoła w Zabrzu, projekt wnętrza Kościoła św. Urbana 
w Paniówkach czy projekt wnętrza Kaplicy Domu Księży Emerytów 
w Katowicach.

Horst Eckert pseud. Janosch (ur. 1931 r.) – pisarz niemieckojęzyczny, 
autor literatury dziecięcej, m.in. niezwykle popularnego cyklu bajek 
o przygodach Misia i Tygryska, honorowy obywatel Zabrza od 2011 r. 
Napisał i własnoręcznie zilustrował ponad 300 książek dla dzieci, które 
zostały przetłumaczone na około 70 języków i sprzedane w 12 milionach 
egzemplarzy. Największą sławę przyniosła mu wydana w 1978 r. książka 

„Ach, jak cudowna jest Panama”. Wśród dorosłych czytelników Janosch 
zdobył popularność przede wszystkim dzięki powieści „Cholonek, czyli 
dobry Pan Bóg z gliny” opisującej losy mieszkańców Górnego Śląska 
w latach trzydziestych i czterdziestych ubiegłego stulecia.

Czesław Mozil (ur. 1979 r.) – wokalista, kompozytor i muzyk, akordeoni-
sta, osobowość telewizyjna. Lider polsko-duńskiego zespołu Czesław 
Śpiewa. Były członek formacji Tesco Value. Absolwent Duńskiej 
Królewskiej Akademii Muzycznej.

Marian Oslislo (ur. 1955 r.) – profesor sztuk plastycznych, grafik, projek-
tant. Specjalizuje się w grafice artystycznej i użytkowej. Plakaty, projekty 
wydawnicze oraz grafiki Mariana Oslislo były prezentowane na kilku-
dziesięciu wystawach w kraju i za granicą. 

Heinz Tobolla (ur. w 1925 r. zm. w 2013 r.) – niemiecki rzeźbiarz tworzący 
w drewnie, kamieniu, ceramice, brązie, gipsie, stali, miedzi, mosiądzu, 
ołowiu, betonie, szkle i tworzywach sztucznych. Stworzył w dotychcza-
sowym życiu ponad 500 dzieł pojedynczych. Po zakończeniu studiów 
przeniósł się do Akwizgranu, gdzie osiadł jako niezależny twórca. Za 
projekt rzeźby Menschen im Gespräch otrzymał w 1962 r. złoty medal 
na Premier Prix International de Sculpture à Monte Carlo oraz na Prix 
Special Jury à Monte Carlo. Po rozpadzie Bloku Wschodniego Tobolla 
podjął próbę wzmocnienia kontaktu z miastem, w którym się urodził. 
W 1991 r. zaowocowało to pierwszymi od czasu dzieciństwa odwie-
dzinami Zabrza. Wizyta doprowadziła do intensywnego artystycznego 
dialogu i idei zaangażowania większej ilości polskich miast do harmono-
gramu wielkiej wystawy objazdowej, która pierwszy raz doszła do skutku 
w latach 1993-1994. W 1997 r. Tobolla chcąc wyrazić swoją wdzięcz-
ność i przyjaźń stworzył dla Zabrza wysoką na 3,50 m rzeźbę z brązu 

Kultura: Heinz Tobolla

Kultura: Antoni Cygan

Stworzył dla Zabrza wysoką na 
3,50 m rzeźbę z brązu „Spotkanie 
z własnym ja”.

Kultura: Marian Oslislo

Profesor sztuk plastycznych,  
grafik, projektant.

Kultura: Janosch

Pisarz niemieckojęzyczny, autor 
książki „Ach, jak cudowna jest 
Panama” czy „Cholonek,  
czyli dobry Pan Bóg z gliny”.

Profesor sztuk plastycznych,  
rektor Akademii Sztuk Pięknych.
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„Wieża” (1996) J. Sawki
„G. Bucher  – Woyzeck”, Teatr Miejski  
w Gdyni (2009) M. Oslislo

Krystian Zimerman na koncercie w DMiT

„Upadek” (2012) A. Cygana

Kultura: Krystian Zimerman

Kultura: Jan Sawka

Krystian Zimerman należy  
do elitarnego grona geniuszy  
fortepianu. 

Polski grafik, rysownik, malarz  
i architekt.

„Spotkanie z własnym ja". W 2007 r. w Akwizgrańskiej Katedrze otrzymał 
tytuł Honorowego Obywatela Miasta Zabrze. Podczas lat tworzenia 
prace Tobolli brały udział w 44 konkursach, z czego w 16 zapewniły mu 
pierwsze miejsce, a także wiele w czołowej „trójce”.

Jan Sawka (ur. 1946 r., zm. 2012 r.) – polski grafik, rysownik, malarz i archi-
tekt. W 1976 r. wyjechał na stypendium do Centre Georges Pompidou 
w Paryżu. W tym mieście osiedlił się. W listopadzie 1977 r. przeniósł się 
do Nowego Jorku, gdzie mieszkał do śmierci. Zajmował się plakatem 
i grafiką ilustracyjną, tworzył obiekty przestrzenne nazywane Banners 
(Sztandarami), które łączone w cykle tematyczne odnosiły się do współ-
czesnych problemów społecznych i politycznych. W 1978 r. otrzymał 
złoty medal na VII Międzynarodowym Biennale Plakatu w Warszawie.

Krystian Zimerman (ur. 1956 r.) – światowej sławy polski pianista klasy czny 
i dyrygent. Zwycięzca IX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego 
im. Fryderyka Chopina. Zimerman należy do elitarnego grona geniu-
szy fortepianu. Wielu krytyków muzycznych uznaje go za najlepszego 
na świecie, podkreślając bajeczne połączenie nieskazitelnej techniki  
z autentyczną głębią interpretacji.
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Dostępność transportowa Metropolii  
Silesia i Miasta Zabrze wpływa na:

Metropolia Silesia – otoczenie 
społeczno-gospodarcze  
i współpraca

1.9

Metropolia Silesia, w sercu której usytuowane jest Zabrze, obejmuje 
Bytom, Chorzów, Gliwice, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Rudę 
Śląską, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice i Tychy – leżące na 
Górnym Śląsku, Dąbrowę Górniczą i Sosnowiec – położone w Zagłębiu 
Dąbrowskim oraz Jaworzno – miasto położone w Zagłębiu Krakowskim. 

Sieć dróg i połączeń lotniczych gwarantuje Metropolii komunikację ze 
wszystkimi ważnymi ośrodkami Europy i świata. Na obszarze Metropolii 
krzyżują się najważniejsze krajowe i europejskie szlaki komunikacyj-
ne drogowe i kolejowe, a zintegrowana komunikacja to gwarancja 
szybkiego i sprawnego transportu w regionie. Autobusy, tramwa-
je, koleje, trolejbusy i przewoźnicy prywatni codziennie na obszarze 
Metropolii Silesia przewożą ponad 1,2 mln pasażerów.

W kontekście połączeń lotniczych kluczowe znaczenie ma Między-
narodowy Port Lotniczy w Katowicach Pyrzowicach obsługujący 
rocznie ponad 2 mln pasażerów, zapewniając jednocześnie połącze-
nia z lotniskami interkontynentalnymi we Frankfurcie i Düsseldorfie. 
W pobliżu Metropolii znajdują się jeszcze trzy międzynarodowe lotniska: 
Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice, Port 
Lotniczy Wrocław Strachowice im. Mikołaja Kopernika oraz Port lotni-
czy Ostrawa im. Leoša Janáčka (Czechy). 

Metropolię Silesia zamieszkuje niemal 2 mln osób. Zabrze zlokalizowa-
ne jest zatem w największym organizmie miejskim w Polsce i jednym 
z większych w Europie. Kapitał ludzki stanowi o atrakcyjności tego 
miejsca jako rynku pracy m.in. ze względu na fakt, iż aż 66% mieszkań-

‘‘Miasto Zabrze to bardzo dobre miejsce do inwestycji. Znajduje się w central-
nej części Aglomeracji Górnośląskiej i dzięki modernizacji sieci drogowej ma 
dostęp do Drogowej Trasy Średnicowej oraz autostrady  A1.  Ponadto w Zabrzu 
zlokalizowano wydziały Politechniki Śląskiej, jednej z lepszych uczelni w Polsce. 

Anna Jankowska – Specjalista ds. Obsługi Korporacyjnej  
Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. w Zabrzu

• obniżenie kosztów dostaw 
surowców i komponentów 
niezbędnych do produkcji,

• obniżenie kosztów dostarcze
nia produktów finalnych do 
odbiorców,

• zapewnienie warunków  
transportu pasażerskiego 
umożliwiającego  
bezpośrednie spotkania 
z dostawcami,  
współpracownikami,  
klientami, doradcami.
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Odpowiednie zasoby pracy  
kształtują atrakcyjność inwestycyj-
ną Metropolii i Zabrza, umożliwiając:

• zatrudnienie odpowiedniej  
liczby pracowników,

• zatrudnienie pracowników 
o pożądanych umiejęt
nościach zawodowych 
i doświadczeniu,

• zatrudnienie pracowników 
spełniających oczekiwania 
pracodawców w zakresie 
cech osobistych (sumienność, 
odpowiedzialność, uczciwość, 
inicjatywa),

• ponoszenie kosztów pracy 
gwarantujących rentowność 
inwestycji.

‘‘Śląsk jest jednym z  naszych silników gospodarczych, jest nie do przecenienia. 
Śląskie to miejsce, gdzie bije serce przemysłu europejskiego.

Marcin Korolec – Minister Środowiska

ców Metropolii to osoby w wieku produkcyjnym. Metropolia Silesia to 
wysoce zurbanizowany obszar województwa śląskiego, o bardzo dużej 
koncentracji przemysłu medycznego, górniczego, energetycznego, 
motoryzacyjnego, hutniczego, chemicznego i wojskowego.

W Metropolii Silesia zarejestrowanych jest blisko 200 tys. przedsiębiorstw. 
Dominuje sektor usług, w którym działa 60% wszystkich firm. W Metropolii 
Silesia funkcjonuje blisko 80 jednostek naukowych i badawczo-rozwojo-
wych, co stanowi 10% potencjału badawczo-rozwojowego Polski. 

Na terenie Metropolii Silesia działa blisko 80 instytucji kultury (teatry,  
muzea, galerie, filharmonie i kina), w tym znana na całym świecie 
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach 
(NOSPR) pod dyrekcją Alexandra Liebreicha. Imprezy kulturalne 
o randze krajowej i międzynarodowej przyciągają setki tysięcy osób 
z kraju i Europy. W miastach Metropolii swoje siedziby mają również 
znane w Polsce i na świecie architektoniczne pracownie projektowe, 
w tym m.in. KWK Promes Robert Konieczny, Konior Studio czy Meduza 
Group.

66% - osoby w wieku produkcyjnym

2 mln mieszkańców Metropolii Silesia
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‘‘Wprowadzenie
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2.4
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Wybór: Zabrze
Klimat do inwestowania

Miejsce dla biznesu
Infrastruktura dla inwestowania i biznesu

Jakość życia
Rynek pracy – kapitał ludzki

Potencjał  2

Prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Polska to jeden z liderów wzrostu gospodarczego wśród krajów 
OECD. W znaczący sposób do tej pozycji przyczynia się aglome-
racja śląska, a tym samym Miasto Zabrze. Potencjał inwestycyj-
ny i społeczny Zabrza wynika z wieloletniej współpracy sektora 
biznesu, władz miasta, instytucji otoczenia biznesu, organizacji 
pozarządowych oraz mieszkańców. Efektem tej współpracy są 
liczne przedsięwzięcia skutecznie wdrożone, aktualnie realizo-
wane, a także te będące w fazie planowania.

Doskonałe położenie miasta, dostęp do infrastruktury drogowej 
i kolejowej, bliskość lotnisk, współpraca nauki i biznesu, innowa-
cyjność i zaawansowane technologie zwłaszcza w medycynie, 
turystyce przemysłowej, przemyśle i górnictwie, a przede wszyst-
kim dostępność terenów inwestycyjnych i kadr decydują o atrak-
cyjności Zabrza dla inwestorów. W Zabrzu warto zainwestować.

Sławomir Majman 
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Zabrze i Śląsk w liczbach

Zabrze to jedno z najprężniej rozwijających się miast województwa 
śląskiego. W 2011 r. w województwie śląskim inwestorzy ulokowali kapitał 
o łącznej wartości 2 654,6 mln EUR, co stanowiło 8,37% całego kapitału 
zagranicznego zainwestowanego w Polsce w analizowanym okresie.

Wybór: Zabrze2.1

Podmioty gospodarki  
narodowej wpisane  

do rejestru REGON w 2011 r. 

Podmioty wpisane  
do rejestru REGON 
 na 10 tys. ludności

Jednostki  
nowo zarejestrowane  

w rejestrze REGON  
na 10 tys. ludności

Osoby fizyczne  
prowadzące  

działalność gospodarczą  
na 100 osób w wieku  

produkcyjnym

2012 2012 2012

Jednostki gospodarcze Jednostki gospodarcze Jednostki gospodarcze

POLSKA - podregiony przeważa-
jąco miejskie (PM) - OECD 1 458 125 15

POLSKA - podregiony przeważa-
jąco miejskie (PM) - Eurostat 1 315 115 14

POLSKA - podregiony pośrednie 
(P)- Eurostat 1 070 98 12

Województwo śląskie 982 83 11

Miasto Zabrze 918 71 9

Budżet miasta Zabrze  
w latach 1999-2013  

(w mln zł) 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Dochody 323,5 356,3 401,1 426,1 385,9 438,8 493,8 480,6 549,8 609,3 820,7 786,3 634,1 769,5 917,8

Przychody 2,9 9,3 12,2 13,4 67,5 37,2 20,3 40,8 39,4 96,3 165,8 82,0 37,3 50,4 59,2

Wydatki, w tym: 318,5 350,5 391,8 410,1 420,8 451,8 483,1 487,7 522,7 652,4 952,9 842,0 641,9 734,7 952,4

– wydatki majątkowe 42,1 38,4 46,5 61,6 82,4 81,2 83,5 75,0 94,2 189,3 454,3 318,1 96,7 148,5 337,6

Rozchody 7,6 9,7 14,6 8,6 12,8 12,6 26,0 24,9 11,6 11,3 8,5 15,5 23,7 50,2 24,6

% udział wydatków ma-
jątkowych w wydatkach 
ogółem

13% 11% 12% 15% 20% 18% 17% 15% 18% 29% 48% 38% 15% 20% 35%
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Budynek Ratusza w Zabrzu

O kondycji zabrzańskich przedsiębiorstw decydują nakłady inwesty-
cyjne. W 2011 r. wyniosły one 122 mln EUR, a wartość brutto środków 
trwałych ogółem w przedsiębiorstwach wyniosła w tym samym czasie 
około 2 103 mln EUR. Nakłady inwestycyjne ogółem w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca wynosiły w Zabrzu około 675 EUR, a wartość 
brutto środków trwałych w przedsiębiorstwach ogółem w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca stanowiła kwotę około 11 662 EUR. To poten-
cjał przedsiębiorstw, które zainwestowały w Zabrzu.

Kluczem do rozwoju Zabrza są inwestycje. W latach 2010-2012 miasto 
Zabrze wydało łącznie około 133 mln EUR na gospodarkę komunalną 
oraz transport i usługi. Nakłady na gospodarkę mie   szkaniową w tym 
czasie wyniosły ponad 44 mln EUR. W latach 2008-2012 wydatki mająt-
kowe z budżetu miasta wyniosły ogółem 1 206,8 mln PLN.

Wydatki majątkowe z budżetu  
miasta w latach 2008-2012 

Inwestycje kluczem do rozwoju
Zabrza

Nakłady inwestycyjne
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‘‘Niewątpliwym atutem działalności w Zabrzu jest stworzony partnerski klimat 
inwestycyjny. Samorząd ma pełną świadomość, że Zabrze po okresie wiel- 
kiego rozwoju w epoce węgla i stali w XIX i XX w. musi z jednej strony wykorzystać 
atuty związane ze spuścizną i dziedzictwem poprzemysłowym i wykorzystać je 
jako dźwignię rozwoju, a z drugiej strony starać się wypełnić powstałą pustkę 
nowymi kierunkami. 

Zbigniew Barecki – Prezes Zarządu  
Przedsiębiorstwa Górniczego DEMEX Sp. z o.o.
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W Zabrzu stworzono rozbudowany i profesjonalny system wsparcia 
inwestorów i przedsiębiorców. W ramach systemu na terenie miasta  
działa 5 podmiotów: Centrum Innowacji i Transferu Technologii 
Politechniki Śląskiej, Fundusz Poręczeniowy Miasta Zabrze, Zabrzańska 
Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o., Zabrzański Oddział Regionalnej 
Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach oraz Zabrzańskie Centrum 
Rozwoju Przedsiębiorczości.

System wsparcia inwestorów i przedsiębiorców w Zabrzu wynika także 
z przyjętego przez miasto pakietu rozwiązań pomocowych. Wsparcie 
udzielane jest poprzez:

• zwolnienia z podatku od nieruchomości celem wspierania nowych 
inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową 
inwestycją na terenie Miasta Zabrze,

• pomoc w rozłożeniu na raty zaległości z tytułu czynszu najmu lub 
ich umorzenia,

2.2 Klimat do inwestowania

Pakiet rozwiązań pomocowych

Panorama miasta Zabrze



‘‘Zabrze dysponuje dla nas zapleczem technologicznym, ludzkim i akademick-
im, dającym potencjalnemu inwestorowi odpowiednie zaplecze i potencjał 
infrastrukturalno-techniczny do realizacji projektów innowacyjnych. Ponadto 
stosunek potencjalnych kosztów na inwestycje i kapitał ludzki do korzyści 

„lokalizacyjnych” jest bardzo interesujący dla potencjalnego Inwestora.

Adam Konka – Udziałowiec Unikkon  Integral Sp. z o.o. w Warszawie
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• dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków  
nie stanowiących własności Miasta Zabrze,

• dofinansowania do poniesionych kosztów modernizacji ogrzewa-
nia na ekologiczne,

• udzielanie poręczenia kredytów dla mikro, małych i średnich przed-
siębiorców,

• ulgi podatkowe (odroczenia lub rozłożenia na raty podatku, 
odroczenia lub rozłożenia na raty zaległości podatkowych wraz 
z odsetkami za zwłokę, umorzenie w całości lub części zaległości 
podatkowych, odsetek za zwłokę),

• zwolnienia z mocy ustaw dotyczące podatków i opłat lokalnych, 
podatku rolnego i leśnego, opłat skarbowych.

 
Miasto Zabrze oferuje inwestorom i przedsiębiorcom wsparcie indywi-
dualne oraz opiekę merytoryczną w procesie uruchamiania przedsię-
biorstw i inwestowania w Zabrzu. 

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej wspiera 
współpracę nauki, biznesu i samorządu. Główną działalnością Centrum 
jest transfer technologii. Ponadto podmiot ten promuje ofertę techno-
logiczną oraz badawczą, wspiera przedsiębiorczość akademicką oraz 
przyczynia się do powstawania innowacyjnych firm. Centrum świadczy  
usługi doradcze w sprawach ochrony własności przemysłowej, paten-
tów i praw autorskich, innowacji, sieci współpracy, pozyskania techno-
logii, praw własności intelektualnej oraz współfinansowania projektów 
innowacyjnych.

Centrum Innowacji i Transferu  
Technologii Politechniki Śląskiej 
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‘‘Moja firma, którą mam zaszczyt kierować od kilkunastu lat, decyzją jej założy-
cieli prowadzi działalność gospodarczą w Zabrzu od początku jej powstania,  
tj. od 1949 r., co jest najlepszym dowodem na to, że można tu prowadzić biznes 
i się rozwijać. Uważam, że władze samorządowe, szczególnie w ostatnich 
latach, zrobiły wiele dla rozwoju biznesu w mieście, które posiada odpowie-
dnie zaplecze gospodarcze wspomagające prowadzenie firmy.

Jerzy Cieślar – Prezes Zakładów Metalowych „Postęp” S.A. w Zabrzu
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Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości mieści się w budynku Głównej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu

Głównym celem Funduszu Poręczeniowego Miasta Zabrze jest 
ułatwienie przedsiębiorcom oraz osobom rozpoczynającym działal-
ność gospodarczą dostępu do zewnętrznego finansowania w posta-
ci kredytów bankowych oraz pożyczek na prowadzenie działalności 
gospodarczej. Fundusz poręcza zobowiązania finansowe przed-
siębiorcom, którzy posiadają zdolność kredytową, nie posiadają 
natomiast wymaganych przez instytucję finansującą zabezpieczeń. 

Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. (ZARI Sp. z o.o.) 
jest podmiotem, którego większościowym udziałowcem jest Miasto 
Zabrze. Głównym zadaniem Agencji jest wspomaganie rozwoju 
gospodarczego Miasta Zabrze poprzez aktywne zaangażowanie 
w realizację lokalnych projektów inwestycyjnych oraz pomoc przed-
siębiorcom w rozwoju ich działalności.

Zabrzański Oddział Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwi-
cach reprezentuje interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmio-
tów. Jednym z celów działalności Oddziału jest integracja i promocja 
jej członków oraz kształtowanie i upowszechnianie zasady etyki działal-
ności gospodarczej. Oddział prowadzi również działalność szkoleniową. 

Z inicjatywy Prezydenta Miasta Zabrze Pani Małgorzaty Mańki - 
Szulik, z dniem 01.01.2013 r. powstało Zabrzańskie Centrum Rozwoju 
Przedsiębiorczości (ZCRP), przyjmując formę Wydziału Urzędu Miejskie-
go. Zakres działalności ZCRP obejmuje m.in.: podnoszenie konkurencyj-
ności zabrzańskiej gospodarki poprzez rozwój sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw, wspieranie aktywności gospodarczej lokalnego bizne-
su, propagowanie idei zakładania własnej działalności gospodarczej, 
a także wspieranie rozwoju firm innowacyjnych. Przedsiębiorcy mogą 
również uzyskać bezpłatne porady w zakresie pozyskiwania funduszy 
z UE, prawa i organizacji firmy oraz uczestniczyć w specjalistycznych 
szkoleniach. Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości realizu-
je założenia „jednego okienka” („one stop shop”), tj. przedsiębiorca 
może przeprowadzić wszystkie formalności związane z prowadzoną 

Fundusz Poręczeniowy Miasta Zabrze

Zabrzańskie Centrum Rozwoju 
Przedsiębiorczości

Zabrzański Oddział Regionalnej  
Izby Przemysłowo-Handlowej  
w Gliwicach

Zabrzańska Agencja Realizacji 
Inwestycji Sp. z o.o
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Budynek Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

Bankowość dla jednostek  
gospodarczych

ZCRP realizuje założenia „jednego 
okienka”

działalnością lub rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej 
przy jednym stanowisku obsługi klienta. Inicjatywa ta realizowana jest 
we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, Urzędem Skarbowym 
i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

W Zabrzu zlokalizowane są oddziały banków komercyjnych działają-
cych na rynku krajowym i europejskim. Oferują szeroką gamę usług 
finansowych tzw. bankowości korporacyjnej – od kredytów na inwesty-
cje po fundusze inwestycyjne, a także produkty bankowe związane 
z zarządzaniem płynnością finansową. Zabrzańskie banki dysponują 
potencjałem umożliwiającym finansowanie najważniejszych i najwię-
kszych strategicznych przedsięwzięć w mieście.
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‘‘Zabrze jest znakomitym miejscem do prowadzenia działalności biznesowej. 
Istotne atuty tej lokalizacji to dostępność wykształconej kadry, szczegól-
nie o profilu technicznym, rozwinięta infrastruktura oraz dobre połączenia 
komunikacyjne z resztą kraju. Władze samorządowe mają duże doświad-
czenie we współpracy z inwestorami i rozumieją ich potrzeby. Zabrze ma 
bogatą ofertę kulturalną i oświatową, a także rozwinięte zaplecze sportowe. 
Jest po prostu przyjemnym miejscem do życia. Wszystkie te cechy są istotne 
dla inwestora. Braliśmy je pod uwagę przed dwoma laty, gdy nabywaliśmy 
zabrzańską elektrociepłownię. Są także ważnym argumentem na rzecz naszej 
nowej inwestycji, elektrociepłowni opalanej węglem i biomasą, którą chcemy 
wybudować właśnie w Zabrzu.

Piotr Górnik – Dyrektor ds. Produkcji i Dystrybucji  
w Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. 
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Zabrze to doskonałe miejsce do inwestowania, 
co potwierdzają ulokowane tutaj przedsiębiorstwa.

Największymi pracodawcami w mieście zatrudniającymi powyżej  
1 000 osób są: DB Schenker Rail Polska S.A., Kompania Węglowa S.A. 
Oddział KWK „Sośnica – Makoszowy”, Konsorcjum Ochrony Kopalń  
Sp. z o.o. oraz Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. 
Stanisława Szyszko. 

Liczna jest również grupa podmiotów zatrudniających od 250 do 999 
osób. Stanowią ją: Bytomski Zakład Usług Górniczych Sp. z o.o., Fortum 
Zabrze S.A., Hotele Diament S.A. w Zabrzu, Kaefer S.A., Kombinat 
Koksochemiczny „Zabrze” S.A., Korea Fuel-Tech Poland Sp. z o.o., Logstor 
Polska Sp. z o. o., Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Mostostal Zabrze – 
Holding S.A., Mostostal Zabrze – Konstrukcje Przemysłowe S.A., PGNiG 
Technologie Sp. z o.o. Oddział GAZOBUDOWA, PPHU „Rem-Bud” Sp. z o.o., 
PPHUT „Kopalnie Rudzkie” Sp. z o.o., Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny w Zabrzu, NZOZ Szpital Miejski w Zabrzu 
Sp. z o.o., Śląskie Centrum Chorób Serca, „Społem” Zabrze Sp. z o.o., 
Urząd Miejski w Zabrzu, Urząd Skarbowy w Zabrzu, Zabrzańska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa, Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o., Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A., Zakład Urządzeń 
Komputerowych ELZAB S.A. oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
w Zabrzu. Istotne znaczenie dla zabrzańskiej gospodarki mają również 

2.3 Miejsce dla biznesu

Największe przedsiębiorstwa  
i instytucje w Zabrzu
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Potencjał małych i średnich  
przedsiębiorstw

firmy: Avans Południe Sp. z o.o., Biuro Projektów KOKSOPROJEKT  
Sp. z o.o., ELPRO-7 Sp. z o.o., Grupa Powen Wafapomp S.A., Górnośląska 
Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., KOPEX Machinery S.A., NMC Sp. z o.o., 
Przedsiębiorstwo Górnicze DEMEX Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Projektowo 
Wdrożeniowe PROINSTAL Sp. z o.o., SHADOK AV Piechuła Sp. K., Sirocco 
Polska Sp. z o.o., Śląskie Laboratoria Analityczne Sp. z o.o., VOIGT  
Sp. z o.o. oraz Zakłady Metalowe „Postęp” S.A.

O potencjale Zabrza świadczą dokonania małych i średnich przed-
siębiorstw, które współpracują z jednostkami badawczo-rozwojowymi, 
realizując innowacyjne projekty. Wśród nich należy wymienić:

• „Rozbudowa przedsiębiorstwa z wykorzystaniem innowacyjnej 
technologii ICT łączenia systemów wizualizacji”, Dysten Sp. z o.o. 
w Zabrzu,

• „Stworzenie innowacyjnego stanowiska zrobotyzowanego spawa-
nia podestów rusztowaniowych”, Projektowanie i Optymalizacja 
Nowoczesnych Alternatywnych Rozwiązań Technicznych PIONART 
Sztobryn Grzegorz Zabrze,

• „Uruchomienie i wdrożenie nowoczesnej technologii wytwarzania 
elementów stalowych w firmie Duotech Sp. z o.o. w Zabrzu”,

• „Wdrożenie innowacyjnej usługi, ulepszenie produktów poprzez 
inwestycję w linię technologiczną do oklejania profili o różnych 
kształtach, płyt MDF, PVC, profili aluminiowych i stalowych folią 
PVC”, IsoFas Sp. z o.o. w Zabrzu,

• „Wdrożenie innowacyjnej technologii procesowej przez Navotech 
Inżynieria Środowiska przy produkcji nowoczesnych separatorów”, 
Navotech Inżynieria Środowiska Janusz Łysoń,

• „Wdrożenie sonochirurgii – innowacyjnej, małoinwazyjnej techno-
logii operacyjnej – w NZOZ Szpital Zaborze Sp. z o.o. w Zabrzu”. 

Zabrzańskie przedsiębiorstwa wykorzystują w rozwoju technologie infor-
matyczne, czego potwierdzeniem jest wiele innowacyjnych wdrożeń. 
Przykładowe inwestycje z obszaru ICT zrealizowane przez małe i średnie 
firmy z terenu Zabrza to:

• „Integracja systemu informatycznego klasy ERP Partner XXI  
z systemami współpracujących partnerów w branży artykułów 
biurowych”, PARTNER XXI Sp. z o.o. w Zabrzu,

ICT i biznes
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‘‘Zabrze, bez wątpienia obok wielu, wręcz niepoliczalnych zalet związanych 
z jego mieszkańcami, położeniem czy tradycjami ma po prostu ogrom-
ny potencjał rozwojowy. To jego największa siła. Staramy się ten poten-
cjał wspomagać poprzez wzrastającą profesjonalizację naszych działań, 
wspieranie legalnie prowadzonej działalności gospodarczej, wykonywanie 
swoich obowiązków przy zachowaniu jak najmniejszej uciążliwości dla przed-
siębiorców, dbając przy tym o ograniczanie nadmiernego biurokratyzmu. 
Liczę, że m.in. poprzez udział we wspólnych działaniach wspierających 
przedsiębiorczość przyczyniamy się do wytworzenia pozytywnego klimatu dla 
inwestorów i zachęcenia ich do lokowania swojej aktywności gospodarczej 
właśnie tu, w Zabrzu.

Andrzej Konewka – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zabrzu
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Podatki i koszty pracy

Organy administracji podatkowej  
w Polsce

• „Stworzenie internetowej, automatycznej e-usługi służącej do  
archiwizacji i odzyskiwania danych dla osób fizycznych oraz przed-
siębiorstw”, NET DATA Solutions Sp. z o.o. w Zabrzu,

• „Stworzenie internetowego serwisu automatycznych rezerwa-
cji i kojarzenia usługodawców turystyki biznesowej”, ALTOSOFT  
Sp. z o.o. w Zabrzu,

• „Umocnienie pozycji rynkowej firmy DEBACOM w segmencie  
niezależnych dostawców internetowych na lokalnym rynku miasta 
Zabrza poprzez budowę sieci światłowodowej”,

• „Uruchomienie platformy inżyniersko-serwisowej w Marani Sp. z o.o. 
w Zabrzu drogą do pozyskania nowych klientów”,

• „Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarzą-
dzanie procesami pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwa-
mi”, ARCHI-SCAN Sp. z o.o. w Zabrzu,

• „Zastosowanie technologii informatycznych poprzez wykorzystanie 
aplikacji internetowych w postaci zintegrowanego systemu  
zarządzania klasy CRM”, 4 People Leszczyński, Ostrowski, Perz, 
Polak Spółka Jawna.

 
Polski system podatkowy dostosowany jest do postanowień dyrektyw 
Unii Europejskiej. Wydawanie interpretacji ogólnych i indywidualnych 
oraz rozporządzeń dotyczących prawa podatkowego stanowi kompe-
tencje Ministerstwa Finansów. Wniosek o wydanie interpretacji może 
złożyć każdy, kto chce uzyskać informację o tym, jakie są lub jakie 
będą konsekwencje podatkowe jego działań, także inwestorzy zagra-
niczni czy podmioty zagraniczne planujące otwarcie przedsiębiorstw 
w Polsce.

Językiem urzędowym w Polsce jest język polski. Wszelkie dokumenty, 
wnioski, odwołania i skargi przedkładane urzędom podatkowym, które 
są sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język 
polski.  Kontakty z administracją podatkową mają charakter pisemny. 

Rodzaj organu Podatki

Administracja rządowa Akcyza, podatek od czynności cywilnoprawnych 
CIT, PIT, VAT

Jednostki Samorządu  
Terytorialnego

Podatek od nieruchomości, podatek od środków 
transportu
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Budynek Urzędu Skarbowego w Zabrzu

W przypadku wyznaczenia dla danej czynności konkretnego terminu, 
dla jego dochowania należy dostarczyć pismo osobiście, za pośre-
dnictwem pełnomocnika lub nadać w placówce Poczty Polskiej 
najpóźniej w dniu, kiedy upływa termin.

Korespondencja nadana do organu podatkowego za pośrednic-
twem poczty zagranicznej lub kuriera musi wpłynąć do organu podat-
kowego przed upływem ostatecznego terminu. Wartość podatku  
wynika z deklaracji sporządzonej samodzielnie lub z decyzji wydanej 
przez organ podatkowy. Terminy zapłaty podatków wynikają 
z przepisów prawa. Deklaracje podatkowe mogą być podpisywane 
przez podatników (płatników), ale także przez ich pełnomocników. 
Pełnomocnictwo należy przesłać do urzędu skarbowego. Dla każde-
go rodzaju deklaracji należy sporządzić odrębne pełnomocnictwo. 
Deklaracje on-line mogą składać wszyscy przedsiębiorcy. Do składa-
nia deklaracji drogą elektroniczną konieczne jest posiadanie podpisu 
elektronicznego.

Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy 41-219 Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich 97

Centrala + 48 32 78 61 100

Centrala + 48 32 78 61 205

Sekretariat + 48 32 78 61 100

E-mail us2471@sl.mofnet.gov.pl

Drugi Śląski Urząd Skarbowy 43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 45

Centrala + 48 33 49 98 400

Centrala + 48 33 49 98 401

Sekretariat + 48 33 49 98 402

E-mail us2472@sl.mofnet.gov.pl

Urzędy skarbowe właściwe  
dla tzw. dużych podatników  
w najbliższej okolicy Zabrza
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Podmioty uznawane  
za tzw. „dużych podatników”

Podatek dochodowy od osób  
prawnych (CIT)

Stawki podatku CIT

Spółki osobowe nie są podatni
kami CIT. Dochody uzyskiwane 
w spółkach osobowych podlegają 
opodatkowaniu na poziomie  
wspólników.

Podmioty, które w ostatnim roku podatkowym osiągnęły roczny przychód  
co najmniej 5 mln EUR

Podmioty, które są zarządzane bezpośrednio lub pośrednio przez 
nierezydenta (podmiot zagraniczny) lub nierezydent posiada co najmniej 
5% głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu

Podmioty, które jako rezydenci brały udział bezpośrednio lub pośrednio  
w zarządzaniu przedsiębiorstwami położonymi zagranicą lub w ich kontroli  
albo posiadające udział w ich kapitale

Podmioty, które jako rezydenci jednocześnie bezpośrednio lub pośrednio 
biorą udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i zagranicznym lub w jego 
kontroli posiadają jednocześnie udział w kapitale takich podmiotów

Podatkowe grupy kapitałowe, banki, instytucje ubezpieczeniowe

Oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych
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Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne i inne osoby 
prawne

Spółki kapitałowe w organizacji

Spółki nie mające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd  
w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego 
tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym 
państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu 
na miejsce ich osiągania

Podatkowe grupy kapitałowe

Podatek CIT (Corporate Income Tax) jest jedynym podatkiem docho-
dowym od osób prawnych. Podatnicy mający siedzibę lub zarząd na 
terytorium Polski podlegają CIT w Polsce od całości swoich dochodów. 
Podatnicy nie mający siedziby lub zarządu na terytorium Polski podle-
gają opodatkowaniu tylko od dochodów uzyskanych w Polsce.

Dochody uzyskiwane w spółkach osobowych podlegają opodatko-
waniu na poziomie wspólników.
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Strata podatkowa

Możliwa do odliczenia od dochodu w ciągu 5 kolejnych lat podatkowych

Odliczenie w jednym roku nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty

Nie uwzględnia się strat przedsiębiorców przekształcanych, łączonych, 
przejmowanych lub dzielonych – w razie przekształcenia formy prawnej, 
łączenia lub podziału przedsiębiorców z wyjątkiem przekształcenia spółki 
kapitałowej w inną spółkę kapitałową

Podstawą opodatkowania jest różnica między przychodem a kosztami 
jego uzyskania. Jeśli różnica jest ujemna, to podatnik wykazuje stratę 
podatkową.

Dywidendy wypłacane przez spółki kapitałowe z siedzibą w Polsce 
podlegają 19% podatkowi u źródła pobieranemu przez spółkę wypła-
cającą dywidendę. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania 
przewidują niższą stawkę podatku u źródła dla dywidend (5%,10%, 15%) 
po spełnieniu odpowiednich warunków.

Dochody ze sprzedaży akcji, udziałów i innych papierów wartościo-
wych podlegają 19% podatkowi CIT na zasadach ogólnych. Sprzedaż 
udziałów / papierów wartościowych podlega 1% PCC od wartości 
sprzedawanych walorów, chyba że następuje za pośrednictwem 
domu maklerskiego lub podlega VAT. Dochód ze sprzedaży nierucho-
mości podlega 19% podatkowi CIT na zasadach ogólnych.

Podatnicy w Polsce są zobowiązani do udokumentowania ponoszo-
nych kosztów. Koszt podatkowy stanowią również wydatki na zanie-
chane inwestycje. Przepisy definiują listę ponad 60 pozycji, które nie 
mogą stanowić kosztu podatkowego. Należą do nich m.in. naliczone, 
lecz nie zapłacone odsetki, koszty reprezentacji, kary administracyjne 
i odsetki od zaległości publiczno-prawnych i inne wybrane koszty.
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Warunki tworzenia grup  
kapitałowych w Polsce

Źródła przychodów podlegające 
opodatkowaniu PIT

Posiadanie siedziby przez spółki należące do grupy w Polsce

Przeciętny kapitał każdej ze spółek należącej do grupy 1 mln PLN, około 
250 tys. EUR

Minimalny udział w kapitale spółek zależnych posiadany przez spółkę 
dominującą 95%

Brak korzystania przez spółki należące do grupy ze zwolnień z podatku 
dochodowego na podstawie innych ustaw

Minimalny udział dochodów w przychodach grupy podatkowej 3%

Szczegółowe wymagania co do formy i treści umowy

Minimalny okres obowiązania umowy 3 lata

Brak możliwości rozszerzenia umowy na inne spółki i inne obostrzenia

Stosunek służbowy i stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, 
emerytura lub renta 

Działalność wykonywana osobiście

Pozarolnicza działalność gospodarcza

Działy specjalne produkcji rolnej

Najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy  
o podobnym charakterze

Kapitały pieniężne i prawa majątkowe

Odpłatne zbycie m.in. nieruchomości lub ich części oraz udziału  
w nieruchomości, rzeczy ruchomych

Inne źródła

Spółki działające w Specjalnych Strefach Ekonomicznych mogą korzy-
stać ze zwolnienia z podatku CIT. Wysokość zwolnienia waha się od 30% 
do 50% kwoty: 

• wydatków inwestycyjnych poniesionych w okresie realizacji inwesty-
cji na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 

• sumy dwuletnich kosztów zatrudnienia dla utworzonych, nowych 
miejsc pracy.  

Zwolnienie z CIT przysługuje przy zachowaniu następujących  
warunków przez podatnika:

• uzyskanie zezwolenia na działalność w Specjalnej Strefie Ekono-
micznej,

• poniesienie wydatków kwalifikowanych po dniu uzyskania 
zezwo lenia,

• poniesienie wydatków kwalifikowanych na nową inwestycję,
• nie przeniesienie własności składników majątku, z którymi były 

związane wydatki inwestycyjne w ciągu 3 lub 5 lat od dnia  
wprowadzenia do ewidencji środków trwałych i wartości  
niematerialnych i prawnych,

• prowadzenie działalności gospodarczej przez okres nie krótszy niż 
3 lub 5 lat.
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Stawki podatku – szczególne  
kategorie przychodów

Najem prywatny (na wniosek podatnika) 8,5% ryczałt od przychodów 
ewidencjonowanych

Dywidendy 19% podatek zryczałtowany

Odsetki z oszczędności 19% podatek zryczałtowany

Zyski ze sprzedaży papierów wartościowych 19% podatek dochodowy

Sprzedaż nieruchomości prywatnej 19% podatek dochodowy
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y Zasiadania w zarządzie lub radzie nadzorczej 20% podatek ryczałtowy

Umowy cywilne 20% podatek ryczałtowy

Działalność rozrywkowa lub sportowa 20% podatek ryczałtowy

Świadczenia księgowe 20% podatek ryczałtowy

Usługi prawne i doradcze 20% podatek ryczałtowy

Usługi reklamowe 20% podatek ryczałtowy

Należności licencyjne, informacje know-how, prawa autorskie 20%  
podatek ryczałtowy

Spółka prowadząca działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej 
może również korzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości. 

Podatkiem dochodowym PIT (Personal Income Tax) objęte są osoby 
fizyczne, które posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Polski 
od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położe-
nia źródeł przychodów. Osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej. 
Na własny wniosek możliwe jest opodatkowanie podatkiem linio-
wym o wartości 19%. Osoby fizyczne, które nie posiadają miejsca 
zamieszkania na terenie Polski podlegają obowiązkowi podatko-
wemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium 
Rzeczpospolitej w ramach tzw. ograniczonego obowiązku podatkowe-
go. Termin złożenia rocznego zeznania podatkowego w Polsce upływa  
30 kwietnia roku następującego po roku rozliczeniowym. 

2
Po

te
nc

ja
ł



76 Memorandum inwestycyjne Miasta Zabrze

Obowiązujący w Polsce system ubezpieczeń społecznych obejmuje:

• ubezpieczenie emerytalno-rentowe,
• ubezpieczenie wypadkowe,
• ubezpieczenie chorobowe,
• ubezpieczenie zdrowotne.

Ubezpieczenia w Polsce są obowiązkowe dla pracowników, osób 
prowadzących działalność gospodarczą, zleceniobiorców. Zapłata 
składek do systemu ubezpieczeń społecznych powinna nastąpić  
do 15. dnia każdego miesiąca. Pracodawca oraz Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych zobowiązani są do wypłaty wynagrodzenia za czas 
niezdolności pracownika do pracy. Osoby fizyczne odprowadzające 
składki tylko za siebie zobowiązane są do zapłaty składek na ubezpie-
czenia społeczne do 10 dnia każdego miesiąca.

Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. dosto-
sowana jest do prawa Unii Europejskiej związanego ze wspólnym syste-
mem podatku od wartości dodanej. 

Podatnicy, którzy sprzedają swoje towary odbiorcom w  Unii Europejskiej 
mogą stosować 0% stawkę podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólno-
towej dostawy towarów.  Podobnie 0% stawkę podatku VAT stosuje 
się dla eksportu towarów wywożonych z Polski poza terytorium Unii 
Europejskiej. Warunkiem zastosowania 0% stawki jest posiadanie przez 
podatnika dokumentów celnych potwierdzających, że towary opuści-
ły teren Unii Europejskiej.

Zobowiązania z tytułu  
wynagrodzenia za czas  
niezdolności pracownika do pracy

Główne stawki podatku VAT  
stosowane w Polsce

Czas niezdolności Płacone przez  
pracodawcę

Płacone przez  
Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych

Od 1 do 14 dni cho-
roby dla pracownika 
powyżej 50. roku życia 

80% średniego  
wynagrodzenia*

Od 1 do 33 dni  
choroby dla pozosta-
łych pracowników

80% średniego  
wynagrodzenia*

Od 14 dni lub od 33 
dni choroby

80% średniego  
wynagrodzenia*

* średnie wynagrodzenie z okresu ostatnich 12 miesięcy

Stawka podatku VAT

Podstawowa stawka VAT 23%

Obniżona stawka VAT – stosowana do dostaw wybranych 
artykułów spożywczych, wyrobów medycznych, usług gastro-
nomicznych i hotelarskich oraz budownictwa społecznego

8%

Super obniżona stawka VAT – stosowana do dostaw nie-
których artykułów spożywczych (m.in. pieczywa, wyrobów 
mleczarskich, mięsa) oraz wybranych rodzajów książek

5%
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Budynek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zabrzu

Charakterystyczne czynności  
zwolnione z podatku VAT

Usługi finansowe (udzielanie kredytów, prowadzenie rachunków banko-
wych,  wymiana walut) z wyłączeniem leasingu, factoringu czy doradztwa

Usługi ubezpieczeniowe i reasekuracyjne

Określone usługi medyczne

Niektóre usługi edukacyjne

Usługi w zakresie opieki społecznej

Usługi w zakresie ubezpieczeń społecznych

Niektóre usługi w zakresie kultury czy sportu

Miasto Zabrze oferuje pakiet rozwiązań pomocowych dla przedsiębior-
ców i inwestorów obejmujący m.in. zwolnienia z podatków od nieru-
chomości. 

Ogólnopolskie trendy dotyczące atrakcyjności kosztów pracy znajdują 
odzwierciedlenie również w Zabrzu. Zgodnie z danymi EUROSTAT koszt 
godziny pracy w Polsce wynosił w 2012 r. 7,4 EUR. W latach 2008-2012 
koszty pracy w Polsce wzrosły o 2,6%. Pozapłacowe koszty pracy jako 
procent całości wynagrodzenia wyniosły około 16,7%.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Zabrzu w 2011 r. wynosi-
ło 3 572,02 PLN (około 890 EUR), stanowiąc jednocześnie 98,5% przecię-
tnego wynagrodzenia brutto w kraju w analizowanym roku. Przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie brutto w województwie śląskim stanowiło 
104,7% przeciętnego wynagrodzenia brutto w kraju.
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‘‘Zabrze mieści się w sercu przemysłowym Polski. Okolice Zabrza, Śląsk jest 
przykładem największego sukcesu w tworzeniu Polskich Stref Ekonomicznych. 
Tutaj udało się ściągnąć najwięcej biznesu ze świata, tutaj udało się 
stworzyć najwięcej nowych miejsc pracy. Polska jest liderem jeśli chodzi 
o tworzenie nowych miejsc pracy od momentu rozpoczęcia kryzysu świato-
wego. Co drugie miejsce pracy w Europie zostało stworzone w jednym 
kraju, u nas. Pozyskiwanie inwestorów musi być „koncertem na kilka par 
rąk”. Nie wystarczy państwo, nie wystarczą agendy rządowe. Potrzebny 
jest bardzo aktywny udział samorządu, bo to właśnie samorząd będzie 
decydował o klimacie, w jakim będą funkcjonować inwestorzy krajowi  
i zagraniczni.

Sławomir Majman – Prezes Polskiej Agencji Informacji  
i Inwestycji Zagranicznych 
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Miasto Zabrze jest właścicielem 3 295 ha gruntów, co stanowi około 
2/5 ogółu terenu miasta. Grunty inwestycyjne w Zabrzu to w sumie 770 
ha. Pod inwestycje takie jak produkcja, przemysł, składy magazyny, 
logistyka przeznaczonych jest 260 ha, w tym 97 ha zlokalizowanych jest  
na zabrzańskich terenach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
Pod handel i usługi  przeznaczonych jest około 50 ha gruntów inwesty-
cyjnych w mieście, a pod budownictwo mieszkaniowe jedno- i wieloro-
dzinne – około 460 ha gruntów inwestycyjnych. 

Tereny inwestycyjne w Zabrzu, wchodzące w skład Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej to korzystne położenie w pobliżu skrzy-
żowania autostrad A1 i A4 oraz nieopodal Drogowej Trasy Średnicowej 
(droga ekspresowa). 

Na terenach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zabrzu 
zainwestowali dotychczas:

• Best Poland Sp. z o.o. (urządzenia elektryczne),
• KOPEX Machinery S.A. (przemysł wydobywczy, górnictwo),
• Logstor Polska Sp. z o.o. (sieci cieplne),
• NMC Polska Sp. z o.o. (rozwiązania izolacyjne – instalacje).

Infrastruktura  
dla inwestowania i biznesu

2.4

Zabrzańskie tereny Katowickiej  
Specjalnej Strefy Ekonomicznej
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Teren inwestycyjny  HANDLOWA

Teren inwestycyjny LOMPY

Teren położony w dzielni-
cy Grzybowice przy drodze 
krajowej nr 94 i 78 oraz zjeździe 
z autostrady A1 (Zabrze 
Północ). Od zachodu sąsia-
duje z Gliwicami, od południa 
z dzielnicą Mikulczyce, a od 
wschodu z terenami inwesty-
cyjnymi Katowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. Doskonale 
nadaje się pod przemysł 
i działalność produkcyjną.

Przeznaczenie w Miejscowym 
Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego: przemysł, 
produkcja, składy, magazyny, 
drobna wytwórczość.

Teren położony we wschod-
niej części miasta w dzielni-
cy Zaborze na południe od 
Drogowej Trasy Średnicowej. 
Od północy teren graniczy 
z DTŚ, natomiast od strony 
południowej teren ograniczony 
jest przez potok „Czarniawka”, 
który jednocześnie stanowi 
granicę z miastem Ruda Śląska. 
W przeszłości teren stanowił 
obszar zakładu górniczego.

Przeznaczenie w Miejscowym 
Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego: tereny usługo-
wo-produkcyjno-gospodarcze.

Struktura terenu
Teren inwestycyjny składający się z 12 działek ewiden-
cyjnych, które stanowią kompleks o łącznej powierzchni 
około 12 ha.

Infrastruktura  
techniczna

Wodociąg, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitar-
na w granicy działki.

Odległość  
od węzłów  
komunikacyjnych

Teren posiada dostęp od ul. Handlowej  
oraz od ul. Witosa. W granicy działki  
przebiega bocznica kolejowa. 

Odległości do dróg krajowych i autostrad: 
– do autostrady A4 – 9,5 km,
– do autostrady A1 Zabrze Zachód – 2,5 km, 
–  do DK nr 78 – 0,0 km, zjazd z autostrady   

A1 Zabrze Północ.

Odległość od portu 
lotniczego i bocznicy 
kolejowej

Odległość do Portu Lotniczego Katowice Pyrzowice:  
30 km. W pobliżu działki przebiega bocznica kolejowa.

Struktura terenu W skład terenu wchodzi działka ewidencyjna  
o powierzchni 9,46 ha.

Infrastruktura  
techniczna

Prąd, woda, gaz znajdują się w drodze, do której przyle-
ga nieruchomość ul. Lompy.

Odległość  
od węzłów  
komunikacyjnych

Teren posiada dostęp do drogi publicznej  
ul. Lompy. 

Odległość od dróg krajowych i autostrad: 
– do autostrady A4 – 4,6 km, 
– do autostrady A1 – 10,0 km, 
– do DTŚ – 0,5 km, 
– do DK nr 88 – 5,0 km.

Odległość od portu 
lotniczego i bocznicy 
kolejowej

Odległość od Portu Lotniczego Katowice Pyrzowice: 
30 km. Odległość od bocznicy kolejowej: 1,3 km.
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Teren inwestycyjny  położony 
przy DTŚ

Teren inwestycyjny  położony 
przy drodze krajowej nr 88

Teren inwestycyjny  Katowicka  
Specjalna Strefa Ekonomiczna

Teren inwestycyjny o łącznej 
powierzchni 26 ha położo-
ny w dzielnicy Zaborze przy 
Drogowej Trasie Średnicowej. 
Od południa obszar ograniczo-
ny jest potokiem „Czarniawka”  
stanowiącym granicę  
z miastem Ruda Śląska.

Przeznaczenie w Miejscowym 
Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego: tereny wielko-
powierzchniowych obiektów. 

Teren inwestycyjny o łącznej 
powierzchni 4,6 ha od strony 
północnej przylega do drogi 
krajowej nr 88, od południa 
ograniczony jest linią kolejową. 
Teren jest płaski, wyniwelowa-
ny do poziomu drogi krajowej 
z urządzonym zjazdem,  
co umożliwia doskonałe skomu-
nikowanie w różnych kierunkach. 
Obszar usytuowany w pobliżu 
Centrum Handlowego „Plejada”.

Przeznaczenie w Miejscowym 
Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego: tereny zieleni 
innej.

Teren inwestycyjny o powierzch-
ni 139 ha położony w północ-
nej części miasta na granicy 
dzielnic: Mikulczyce, Rokitnica 
i Biskupice. 

Przeznaczenie w Miejscowym 
Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego: przemysł, 
produkcja, składy, magazyny, 
drobna wytwórczość.

Struktura terenu Działki o łącznej powierzchni 26 ha.

Infrastruktura  
techniczna

Woda, kanalizacja, gaz, sieć ciepłownicza  
w obrębie działki.

Odległość  
od węzłów  
komunikacyjnych

Dostęp do Drogowej Trasy Średnicowej.

Odległość od portu 
lotniczego i bocznicy 
kolejowej

Odległość od Portu Lotniczego Katowice Pyrzowice:  
30 km.

Struktura terenu W skład obszaru wchodzą 2 działki o łącznej  
powierzchni 4,6 ha.

Infrastruktura  
techniczna

Brak.

Odległość  
od węzłów  
komunikacyjnych

Obszar posiada zjazd do drogi krajowej nr 88.

Odległość od portu 
lotniczego i bocznicy 
kolejowej

Odległość od Portu Lotniczego Katowice Pyrzowice: 
30 km. W pobliżu działki przebiega bocznica kolejowa.

Struktura terenu W skład terenu wchodzą 44 działki o łącznej  
powierzchni 139 ha.

Infrastruktura  
techniczna

Obecnie trwają prace związane z uzbrojeniem terenu 
w infrastrukturę techniczną i drogową. Dla działek  
położonych bezpośrednio przy ul. Ofiar Katynia dostęp-
ne są następujące media: woda, kanalizacja sanitarna, 
energia elektryczna, gaz na terenie działki lub w granicy 
działki.

Odległość  
od węzłów  
komunikacyjnych

Teren posiada dostęp do dróg publicznych od ul. Ofiar 
Katynia, od ul. Ziemskiej oraz od ul. Goduli. Teren posia-
da dostęp do drogi publicznej ul. Ofiar Katynia,  
ul. Goduli. 

Odległości do dróg krajowych i autostrad: 
– do autostrady A4 węzeł Wspólna – 13,0 km, 
– do autostrady A1 węzeł Zabrze Północ – 5,0 km,  
– do autostrady A1 węzeł Zabrze Zachód – 8,0 km, 
– do DTŚ – 8,9 km
– do DK nr 88 – 3,0 km, 
– do DK nr 94 – 2,7 km.

Odległość od portu 
lotniczego i bocznicy 
kolejowej

Odległość od Portu Lotniczego Katowice Pyrzowice: 
30 km.  Odległość od bocznicy kolejowej: 1 km.
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Schemat terenów inwestycyjnych - KSSE

Teren inwestycyjny położony 
przy granicy z Bytomiem

Teren inwestycyjny Centrum 
Przesiadkowe

Teren inwestycyjny na granicy 
z Bytomiem, obszar o łącznej 
powierzchni 41,9 ha. Od 
północy obszar ograniczony 
linią kolejową Gliwice – Bytom. 
Teren mocno zróżnicowany 
pod względem ukształtowania 
terenu z uwagi na występujące 
różnice wysokości. Obecnie 
teren częściowo wykorzysty-
wany jest dla celów rolniczych, 
jednakże większą część stano-
wią nieużytki. Obszar sąsiaduje 
z bazą logistyczną.

Przeznaczenie w Miejscowym 
Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego: działalność 
przemysłowo-usługowa.

Teren inwestycyjny pod budowę 
Centrum Przesiadkowego 
o łącznej powierzchni 2,5 ha 
położony w ścisłym centrum 
miasta Zabrze.

Przeznaczenie w Miejscowym 
Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego: kompozycja 
i funkcjonalna integracja 
z rozwiązaniami węzła przesiad-
kowego przy utrzymaniu 
charakteru i skali istniejącego 
sąsiedztwa, możliwa przebudo-
wa dworca i układu drogowego 
w centrum miasta.

Struktura terenu W skład terenu wchodzą 4 działki o łącznej  
powierzchni 41,9 ha.

Infrastruktura  
techniczna

Trwają prace związane z uzbrojeniem terenu  
inwestycyjnego.

Odległość  
od węzłów  
komunikacyjnych

Dojazd od ul. Bytomskiej oraz ul. Szyb Franciszek.

Odległość od portu 
lotniczego i bocznicy 
kolejowej

Odległość od Portu Lotniczego Katowice Pyrzowice: 
30 km. 

Struktura terenu Działki wchodzące w skład terenu stanowią własność 
Gminy Zabrze (1,5 ha) oraz PKP S.A. (1 ha).

Infrastruktura  
techniczna

Teren inwestycyjny jest w pełni uzbrojony.

Odległość  
od węzłów  
komunikacyjnych

Obszar usytuowany jest w ścisłym centrum miasta,  
na styku komunikacji autobusowej, tramwajowej,  
kolejowej. 

Odległości od dróg krajowych i autostrad:
– od DTŚ – 3 km,
– od autostrady A4 – 5 km.

Odległość od portu 
lotniczego i bocznicy 
kolejowej

Odległość od Portu Lotniczego Katowice Pyrzowice: 
30 km. 
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Teren inwestycyjny ul. Ziemska

Teren inwestycyjny na  
południe od kolei  
Gliwice – Katowice

Tereny inwestycyjne przy  
Stadionie im. E. Pohla w Zabrzu

Teren o łącznej powierzchni 
7,92 ha położony w północ-
nej części Zabrza, w okolicy 
Osiedla Młodego Górnika, 
w pobliżu granicy z Bytomiem. 
Na południe od tego terenu 
znajduje się droga krajowa nr 88. 
Od zachodu sąsiaduje z terena-
mi inwestycyjnymi Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

Przeznaczenie w Miejscowym 
Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego: przemysł, składy, 
magazyny, drobna wytwórczość.

Teren położony na południe 
od kolei Gliwice – Katowice 
o powierzchni 5,03 ha.

Przeznaczenie w Miejscowym 
Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego:  tereny  
przemysłowo-usługowe,  
składy, magazyny.

Lokalizacja działek:  
Działki inwestycyjne  
mieszczą się w centrum 
Zabrza, przy ul. Roosevelta.  
Ogólna powierzchnia  
oferowanego terenu  
wynosi 73 719 m².

Struktura terenu W skład terenu wchodzi 7 działek o łącznej  
powierzchni 7,92 ha.

Infrastruktura  
techniczna

Prąd i woda w granicy działki lub na terenie działki.

Odległość  
od węzłów  
komunikacyjnych

Teren posiada dostęp do drogi publicznej ul. Ziemska. 

Odległości do dróg krajowych i autostrad: 
– do autostrady A4 węzeł Wspólna – 13,0 km, 
– do autostrady A1 węzeł Zabrze Północ – 5,8 km, 
– do autostrady A1 węzeł Zabrze Zachód – 10,0 km, 
– do DTŚ – 6,8 km, 
– do DK nr 88 – 1,4 km, 
– do DK nr 94 – 1,7 km.

Odległość od portu 
lotniczego i bocznicy 
kolejowej

Odległość od Portu Lotniczego Katowice Pyrzowice:  
30 km. Odległość od bocznicy kolejowej: 600 m.

Struktura terenu W skład terenu wchodzi działka o powierzchni 5,0278 ha.

Infrastruktura  
techniczna

Brak.

Odległość  
od węzłów  
komunikacyjnych

Odległość od autostrady A1 – 3,6 km.

Odległość od portu 
lotniczego i bocznicy 
kolejowej

Odległość od Portu Lotniczego Katowice Pyrzowice:  
30 km. Odległość od bocznicy kolejowej: 50 m.

Teren inwestycyjny (Działka 3840/82)

– powierzchnia – 37 813 m²,
– właściciel – Stadion w Zabrzu Sp. z o.o.,
– teren bez wad prawnych,
– zabudowa do decyzji inwestora,
– tereny przyległe w pełni zagospodarowane,
– media w granicach działki.

Z terenem inwestycyjnym sąsiadują:

– od zachodu korty tenisowe,
–  od północy, poprzez ul. Chłopską zabudowa mieszkaniowa,
–  od wschodu, poprzez ul. ks. K. Damrota zabudowa mieszkaniowa,
– od południa Stadion im. E. Pohla w Zabrzu.
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Drogowa Trasa Średnicowa

Teren inwestycyjny (Działki 4419/77 i 4420/77)

– powierzchnia 35 906 m²,
– właściciel – Stadion w Zabrzu Sp. z o.o.,
– teren bez wad prawnych,
– zabudowa do decyzji inwestora,
– tereny przyległe w pełni zagospodarowane,
– media w granicach działki.

Z terenem inwestycyjnym sąsiadują:

–  od zachodu, poprzez ul. Piłsudskiego 
Miejski Ogród Botaniczny,

– od północy korty tenisowe,
– od wschodu stadion im. E. Pohla w Zabrzu,
– od południa poprzez ul. Roosevelta parking.

Dane dotyczące oferty terenów inwestycyjnych w Zabrzu dostępne 
są w Internecie pod adresem www.dlainwestora.um.zabrze.pl oraz –  
w przypadku terenów inwestycyjnych Spółki Stadion – pod adresem 
www.inwestujwzabrzu.pl.

Doskonale skomunikowane tereny inwestycyjne
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‘‘Zabrze jest miastem na każdą pogodę, a ludzie tutaj przysłowiowo i dosło– 
wnie są „do tańca i do różańca”,  uśmiechnięci i pracowici, przyjaźni i odpo- 
wiedzialni. Zabrze jest bliskie memu sercu od lat, nie tylko z powodu Górnika 
Zabrze czy częstych wizyt w Kopalni Guido. Tu zawsze czuję się jak w domu. 
Otwartość, życzliwość sposób podejścia do człowieka, który od lat zachwyca 
mnie niezmiennie – tu spotkanie zaczyna się od „dzień dobry” a kończy na 
opowieściach  przy stole ze wspaniałą kuchnią śląską.

Tomasz Zubilewicz – prezenter pogody w TVN Pogoda
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Zgodnie z rankingiem „Quality of life 2010” o jakości życia miesz-
kańców i odwiedzających Zabrze decyduje dziewięć czynników. 
Finalny wynik Polski zgodnie z danymi raportu to 71 punktów. 
Koszty życia ocenione zostały na 51 punktów, wypoczynek 
i kultura uzyskały 74 punkty, ekonomia – 52 punkty, środowisko –  
71 punktów, wskaźnik wolności – 100 punktów, zdrowie – 80 
punktów, infrastruktura – 64 punkty, ryzyko i bezpieczeństwo – 
86 punktów, klimat – 76 punktów. Pod względem jakości życia 
w prezentowanym raporcie Polska znalazła się na  35. pozycji 
na świecie, wyprzedzając m.in. Brazylię, Irlandię, Japonię 
i Południową Koreę. 

Produkt Krajowy Brutto (PKB) na jednego mieszkańca województwa 
śląskiego w 2010 r. wynosił 39 677 PLN (9 919,25 EUR), co stanowiło 
107% wartości wskaźnika dla Polski. Produkcja globalna wojewódz-
twa, w którym zlokalizowane jest Zabrze w 2010 r. wyniosła 390 910 
mln PLN (97  727,5 mln EUR). Statystyczny mieszkaniec Zabrza w 2010 r.  
dyspo  nował dochodami brutto w wysokości  26 219 PLN (6 554,75 
EUR), co stanowiło 113,1% wartości wskaźnika dla Polski. Mieszkańcy 
województwa śląskiego dysponowali ogółem w 2010 r. dochodem 
brutto o wartości 121 618 mln PLN (30 404,5 mln EUR). 

Jedną z kluczowych dziedzin zabrzańskiej gospodarki stanowi medycy-
na. Jest ona gwarantem wysokiej jakości życia w mieście. W Zabrzu 
podstawowa i specjalistyczna opieka ambulatoryjna prowadzona jest 
przez podmioty lecznicze (przychodnie i ambulatoria) oraz praktyki 
lekarskie. Na terenie miasta działa 100 placówek ambulatoryjnej opieki 
zdrowotnej, w tym 2 Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej. 
W mieście działa 51 aptek ogólnodostępnych (na jedną ogólno-
dostępną aptekę przypada 3 536 mieszkańców miasta). W mieście 
funkcjonuje 71 gabinetów stomatologicznych. Zabrze dysponuje  
1 288 łóżkami szpitalnymi w 4 szpitalach. Zabrzańska publiczna służba 
zdrowia obejmuje renomowane w kraju i zagranicą instytucje ochro-
ny zdrowia. Szpital Miejski w Zabrzu to 9 nowoczesnych oddziałów 
oferujących pełny zakres usług medycznych. W strukturach Szpitala 
Specjalistycznego w Zabrzu funkcjonują 4 Oddziały Kliniczne: Chirurgii 
Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej, Laryngologii, Kardiologii, 
Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych, Dermatologii i Alergologii.

Jakość życia2.5

PKB per capita i produkcja globalna

Zdrowie
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Śląskie Centrum Chorób Serca to wiodący szpital wysokospecjalistyczny, 
jednocześnie ośrodek akademicki związany ze Śląskim Uniwersytetem 
Medycznym. Szpital współpracuje z uznanymi ośrodkami zagranicznymi 
z Europy i USA oraz ośrodkami krajowymi. Śląskie Centrum Chorób Serca  
to znana marka, jeden z symboli miasta Zabrze. 

Placówka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego zlokalizowana w Zabrzu 
to Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława  
Szyszko. Świadczenia medyczne w tej placówce  realizowane są przede 
wszystkim w oparciu o kadrę lekarzy będących jednocześnie nauczy-
cielami akademickimi oraz przy pomocy szeregu praco wni diagno-
stycznych wykorzystywanych w równej mierze dla procesu leczenia 
i prac naukowo-badawczych. 

Ratownictwo medyczne realizowane jest przez Wojewódzkie Pogotowie 
Ratunkowe w Katowicach – Okręg Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Zabrzu. Każdego roku Prezydent Miasta Zabrze poprzez Wydział 
Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej wspiera środkami z budżetu 
miasta realizację programów zdrowotnych skierowanych do mieszkań-
ców Zabrza. Kierunki działań w zakresie profilaktyki zwalczania chorób 
stanowiących największe zagrożenie dla zabrzan konsultowane są ze 
Związkiem Pracodawców Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego.

Zgodnie z rocznikiem The Organisation for Economic Co-operation 
and Development (OECD) 2011 Polska ma jedną z najlepszych sytuacji 
makroekonomicznych spośród krajów OECD w dobie kryzysu finanso-
wego. W znacznej mierze zdecydował o tym duży popyt wewnętrzny, 
osłabienie się złotego oraz stabilny sektor finansowy i środki UE. Polska 
postrzegana jest jako kraj, w którym sytuacja polityczna, prawna 
i gospodarcza są stabilne. Zabrze w pełni wpisuje się w ramy niniejsze-
go raportu. Polityka samorządowa Zabrza realizowana jest z posza-
nowaniem zasad zrównoważonego rozwoju w oparciu o dokumenty 
strategiczne i plany wieloletnie opracowane metodą partycypacji 
społecznej.

Procedury związane z uzyskaniem pozwoleń na budowę i prace geode-
zyjne realizowane są w terminie do 65 dni. W mieście działa system infor-
macji o terenie, zatem prace geodezyjne w Urzędzie Miejskim można 

Stabilność polityczna  
i bezpieczeństwo
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Pozwolenia na budowę i zgłoszenia
geodyzyjne
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Życie wspólnotowe

Działalność organizacji pozarządo-
wych

Oferta edukacyjna

zgłaszać za pośrednictwem Internetu. Warto podkreślić, iż w 2012 r. 80% 
wszystkich przyjmowanych zgłoszeń geodezyjnych stanowiły zgłosze-
nia drogą elektroniczną. 

Zgodnie z prognozą ludności do 2025 r. liczba mieszkańców Zabrza 
utrzymywać się będzie na poziomie powyżej 150 tys. mieszkańców. 
Wartości życia rodzinnego w Zabrzu potwierdza organizowane od  
6 lat Metropolitarne Święto Rodziny. Zasadniczym celem tego Święta 
stała się promocja rodziny i wartości z nią związanych: macie-
rzyństwa, ojcostwa, wychowania młodego pokolenia, przeka-
zu tradycji i wiary oraz budowania trwałych więzi społecznych.  
 
W Zabrzu funkcjonuje 19 parafii rzymsko-katolickich. Ponadto działają 
tu 3 kościoły protestanckie: Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół 
Chrześcijan Baptystów i Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. W Zabrzu 
Helence działa również Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa.

Integracja mieszkańców Zabrza poparta jest aktywnością sektora non- 
-profit. W mieście zarejestrowane są 203 stowarzyszenia, 17 fundacji oraz 
67 klubów i stowarzyszeń sportowych. Wsparciem dla zabrzańskiego 
sektora non-profit jest Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu. 
Centrum wspiera sektor pozarządowy w formie doradztwa i szkoleń 
oraz nadzoruje wdrażanie programów współpracy Miasta z NGOs 
(Non-governmental organizations), oferujących wsparcie finansowe 
dla realizowanych przedsięwzięć.

Zabrze posiada atrakcyjną ofertę edukacyjną kierowaną do dzieci, 
młodzieży, a także do osób dorosłych. Kształcenie w zabrzańskich 
szkołach zawodowych odbywa się w 2 i 3-letnich cyklach nauczania. 
Zasadnicze Szkoły Zawodowe w Zabrzu kształcą kadry w zawodach: 
murarz – tynkarz, monter izolacji przemysłowych, monter sieci, insta-
lacji i urządzeń sanitarnych (hydraulik), górnik eksploatacji podziem-
nej, ślusarz (spawacz), monter zabudowy i robót wykończeniowych 
w budownictwie.

Kształcenie zawodowe w zabrzańskich technikach odbywa się  
w 4-letnim cyklu nauczania i obejmuje specjalności: technik elektronik, 

Placówki edukacyjne w Zabrzu

Liczba szkół podstawowych 34

Liczba szkół gimnazjalnych 26

Publiczne licea ogólnokształcące 14

Niepubliczne licea ogólnokształcące 1

Licea ogólnokształcące dla dorosłych 2

Centra Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego 1

Policealne szkoły publiczne 4

Zasadnicze Szkoły Zawodowe 8

Technika 10

Szkoły i uczelnie wyższe 5

Kolegium językowe 1

Instytucje naukowo-badawcze 5



87Memorandum inwestycyjne Miasta Zabrze

technik informatyk, technik mechanik samochodowy, technik archite-
ktury krajobrazu, technik  teleinformatyk, technik elektryk – specjalność  
górnicza, technik górnictwa podziemnego, technik elektryk – specjal-
ność  energetyczna, technik ekonomista, technik handlowiec, technik 
logistyk, technik usług fryzjerskich, technik spedytor, technik  technologii 
żywności, kelner,  technik żywienia i usług  gastronomicznych, technik 
budowlany, technik geodeta, technik  mechanik, technik  cyfrowych 
procesów graficznych, technik organizacji reklamy, technik mechanik 
maszyn i urządzeń górniczych, technik  hotelarstwa, technik obsługi 
portów i terminali, technik  obsługi turystycznej, technik turystyki wiejskiej, 
technik plastyk – dekorator wnętrz, techniki graficzne, fotografia.

Na bazę sportowo-rekreacyjną miasta, liczącą ogółem 40 obiektów 
składają się: 4 stadiony, 5 boisk piłkarskich, Miejski Ogród Botaniczny, 
8 parków, 2 duże i 3 mniejsze hale sportowe, 5 kortów tenisowych,  
2 kąpieliska, 2 kryte pływalnie, 1 ośrodek jeździecki oraz 12 boisk ogólno-
dostępnych. Uzupełnienie tej bazy stanowi 60-kilometrowy Zabrzański 
Szlak Rowerowy.

Komputeryzacja szkół podstawowych i gimnazjów w Zabrzu

Komputery 1 327

Dostęp do Internetu 95,4% 

Dostęp do Internetu  
szerokopasmowego  84,6%

Baza rekreacyjno-sportowa

Miejski Zakład Kąpielowy w Zabrzu
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Znaczna poprawa stanu powietrza

Miasto Zabrze położone jest w obrębie Wyżyny Śląskiej i Kotliny 
Raciborskiej. Północna część miasta znajduje się w obrębie Płaskowyżu 
Bytomskiego, stanowiącego zachodni fragment Wyżyny Śląskiej, 
natomiast południowa leży na obszarze Działów Gliwickich, będących 
podstawową częścią Kotliny Raciborskiej. Zabrze obejmuje tereny silnie 
przekształcone przez człowieka w wyniku działalności przemysłowej. 
Centralną jego część stanowi nieckowate zagłębienie – „zapadli-
sko górnośląskie” utworzone ze skał paleozoicznych, tzw. „karbonu 
produktywnego”, czyli warstw zawierających pokłady węgla kamien-
nego. W krajobrazie Zabrza widoczne są skutki wielowiekowej eksploa-
tacji węgla. Charakterystycznymi cechami zabrzańskiego krajobrazu 
są wzniesienia – hałdy oraz zapadliska, powstałe w wyniku tąpnięć 
górniczych. Najwyżej usytuowane wzniesienia w Zabrzu położone są 
na wysokości 300 m n.p.m. Przez miasto przepływają rzeki Kłodawa 
i Bytomka. 

W Zabrzu zlokalizowanych jest 8 parków spacerowo-wypoczynkowych 
o łącznej powierzchni 41,8 ha. W mieście znajdują się 182 zieleńce 
o łącznej powierzchni 76,4 ha. Powierzchnia zieleni ulicznej w Zabrzu 
wynosi 105,4 ha. Tereny zieleni osiedlowej zajmują 146,9 ha. Parki, zieleń-
ce i tereny zieleni osiedlowej to powierzchnia 265,1 ha. Powierzchnia 
lasów gminnych obejmuje 181,5 ha.

Dzięki Funduszom Europejskim miasto Zabrze realizuje projekt pn.: 
„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze”. 
Niemal 200 mln EUR przeznaczonych na gospodarkę wodno-ściekową
umożliwia wzrost skanalizowania w mieście do 99,9% oraz zmniejsze-
nie zanieczyszczenia wód powierzchniowych, przyczyniając się jedno-
cześnie do spełnienia wymagań dyrektywy o oczyszczaniu ścieków 
komunalnych nr 91/271/EWG. Zgodnie z dyrektywami unijnymi, po 
zakończeniu II etapu porządkowania gospodarki wodno-ściekowej, 
do oczyszczalni ścieków odprowadzane będzie 100% ładunku zanie-
czyszczeń wytwarzanych w Zabrzu. Na terenie miasta znajdują się dwie 
mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków o łącznej przepusto-
wości 38 400 m3/d. W Zabrzu funkcjonuje jedno składowisko odpadów 
o powierzchni 2,3 ha, na którym w ciągu roku zbieranych jest ogółem 
49 946,30 ton odpadów komunalnych, z czego 36 959,42 ton stano-
wią odpady odebrane z gospodarstw domowych. Ogółem w Zabrzu 
procesem odbioru odpadów z gospodarstw domowych objętych jest 
7 453 budynków mieszkalnych. Na jednego mieszkańca rocznie przypa-
da 204,4 kg odpadów komunalnych. 

W ostatnich latach w Zabrzu obserwuje się znaczną poprawę stanu 
powietrza atmosferycznego. Do polepszenia stanu jakości powietrza 
przyczyniły się proekologiczne inwestycje w zakładach przemysłu 
ciężkiego, a także sukcesywne ograniczanie niskiej emisji w gospodar-

Miejski Ogród Botaniczny Trasy rowerowe w Zabrzu

Geografia i klimat

Zabrzańskie tereny zielone

Gospodarka wodno-kanalizacyjna  
i odpady komunalne w Zabrzu 
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Bezpieczeństwo zatrudnienia

Wolność polityczna i równość szans

stwach domowych w oparciu o założenia Programu Ograniczania 
Niskiej Emisji. 

Zgodnie z badaniem „Randstad Award 2013” trzy najatrakcyjniejsze 
pod względem bezpieczeństwa zatrudnienia sektory dla potencjal-
nych pracowników to energetyka i ciepłownictwo, motoryzacja oraz 
sektor elektrotechniczny. W Zabrzu działają przedsiębiorstwa funkcjo-
nujące w wyżej wymienionych branżach. Największe znaczenie przy 
ocenie pracodawcy przez pracowników ma w pierwszej kolejności 
pracowników ma w pierwszej kolejności stabilna sytuacja finansowa 
przedsiębiorstwa, następnie bezpieczeństwo zatrudnienia, przyjazna 
atmosfera pracy, interesująca praca i dopiero na piątym miejscu –
wysokie wynagrodzenie. 

Sytuacja prawna, polityczna i gospodarcza w Polsce jest stabilna. 
Raport „Klimat Inwestycyjny w Polsce 2011” Pentor  wskazuje, że 
ocena klimatu inwestycyjnego w Polsce jest najwyższa w ciągu ostat-
nich 5 lat. 61% uczestników badania oceniło klimat do inwestowa-
nia jako dobry i bardzo dobry. Wolność polityczna w bezpośredni 
sposób wpływa na wolność gospodarczą. Zgodnie z raportem „Index 
of Economic Freedom” publikowanym przez „The Wall Street Journal” 
i „Heritage Foundation”, na 185 badanych państw Polska została 
sklasyfikowana na 57. pozycji, co świadczy o wysokim stopniu wolno-
ści gospodarczej. W Polsce wdrażane są zalecenia Unii Europejskiej 
dotyczące równości szans.

Zmodernizowane  Miejskie Składowisko Odpadów 
Komunalnych w Zabrzu
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‘‘Staramy się wspierać wszelkiego rodzaju inicjatywy i rozwiązania, które zmie- 
rzają do tworzenia nowych miejsc pracy.  Przy realizacji tych zadań ściśle 
współpracujemy z samorządem miasta. Podstawę naszej współpracy stano-
wi  wzajemne informowanie o planowanych kierunkach działalności i współ-
działanie w ich zharmonizowaniu. Wykorzystujemy nie tylko środki Funduszu 
Pracy, ale także Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej firm to nowe 
miejsca pracy, bardziej konkurencyjny rynek, dochody z podatków oraz 
bogatsza oferta produktów i usług.

Alina Nowak – Dyrektor Powiatowego Urządu Pracy w Zabrzu
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Ogółem w 2012 r. Zabrze liczyło 179 452 mieszkańców, z czego 92 716 
stanowiły kobiety. Mieszkańcy miasta w wieku przedprodukcyjnym to 
ogółem 23 561 osób (16%), z czego 11 334 stanowiły kobiety. Ludność 
miasta w wieku produkcyjnym (15-59 lat kobiety, 15-64 lata mężczy-
źni) to ogółem 122 209 osób (65,2%), z czego 58 996 stanowiły kobie-
ty. Osoby w wieku poprodukcyjnym to ogółem 33 682 osoby (18,8%), 
z czego 22 386 stanowiły kobiety. Gęstość zaludnienia w Zabrzu wynosi 
2 232 osoby na 1 km2. Na 100 mężczyzn w Zabrzu przypada 107 kobiet.

Największe zapotrzebowanie na pracowników w Zabrzu w 2012 r. 
dotyczyło robotników budowlanych. Dla nich dedykowane było 
w analizowanym czasie niemal 4% wszystkich ofert pracy. Do najbar-
dziej poszukiwanych pracowników w Zabrzu w 2012 r. należeli: robotnik 
gospodarczy, opiekun osoby starszej oraz górnik eksploatacji podziem-
nej. Największa podaż w 2012 r. w Zabrzu dotyczyła następujących 
zawodów: ekspedient pocztowy, krawiec, pracownik przygotowujący 
posiłki typu fast food, ekonomista, formierz odlewnik, technik informatyk, 
sprzedawca, cukiernik, kierowca samochodu osobowego i laborant 
chemiczny.

Zabrze zlokalizowane w sercu Śląska to dostęp do wysoko wykwalifikowa-
nych kadr. W 2011 r. w województwie śląskim wiedzę zdobywało ponad 
170 tys. studentów (9,83% ogółu studiujących w Polsce). W tym samym 
roku śląskie szkoły i uczelnie wyższe ukończyło ponad 50 tys. studentów 
(10,61% ogółu absolwentów szkół i uczelni wyższych w Polsce).

Rynek pracy – kapitał ludzki2.6

Mieszkańcy Zabrza i gęstość  
zaludnienia

Ranking zawodów

Studenci i absolwenci
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Rynek pracy i siła nabywcza

Liczba absolwentów szkół wyższych na 10 tys. mieszkańców dla Zabrza 
w 2011 r. wynosiła 139 osób (125,22% poziomu wskaźnika dla wojewódz-
twa śląskiego i 108,59% poziomu wskaźnika dla Polski) i świadczyła 
o dostępności wysoko wykwalifikowanych kadr na potrzeby przedsię-
biorstw. 

Najwięcej absolwentów reprezentowało wyższe szkoły inżynie-
ryjne i techniczne, 42 absolwentów tych kierunków przypadało  
na 10 tys. mieszkańców Zabrza – to sześciokrotnie więcej niż w przypad-
ku województwa śląskiego i Polski, gdzie wskaźnik ten wynosił 7 absol-
wentów na 10 tys. mieszkańców.

Zabrzański system kształcenia specjalistów wychodzi naprzeciw oczeki-
waniom i potrzebom kadrowym działających w mieście przedsiębior-
ców. Współpraca biznesu, nauki i szkolnictwa odbywa się na wszystkich 
poziomach edukacji.

W 2011 r. w Zabrzu dostępnych było 401 ofert pracy, co stanowiło 
8,45% wszystkich ofert pracy w województwie śląskim, z czego 35 ofert 
dedykowanych było osobom niepełnosprawnym. Liczba ofert pracy 
w mieście Zabrze w 2012 r. przewyższała ogólną liczbę wszystkich ofert 
pracy dostępnych m.in. w województwie podlaskim czy świętokrzyskim.

Ogółem w 2011 r. liczba pracujących zabrzan wynosiła 41 077 osób, 
co stanowiło 3,19% wszystkich pracujących w województwie śląskim. 
Najczęściej zabrzanie zatrudnieni byli w przemyśle i budownictwie 
(15 939 osób) oraz w pozostałych usługach (14 546 osób).

Potencjał kapitału ludzkiego Zabrza wyraża się również w sile nabyw-
czej mieszkańców miasta. W 2010 r. dochód do dyspozycji brutto  
na jednego mieszkańca Zabrza, zgodnie ze wskaźnikami obliczonymi 
dla województwa śląskiego, wynosił 26 219 PLN (około 6 500 EUR) i był 
wyższy od średniej dla Polski wynoszącej 23 180 PLN (około 5 795 EUR).
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3.1
3.2
3.3

Wizja nowego Zabrza
Sektory wzrostu

Przedsięwzięcia strategiczne

Perspektywy  3

‘‘
 Prezes Krajowej Izby Gospodarczej

Jednym z atutów inwestycyjnych Zabrza jest perspektywa utrzy-
mania wysokiej dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego. 
Proces zarządzania strategicznego i potencjał przedsięwzięć do 
realizacji w ciągu najbliższych kilkunastu lat w mieście świadczą  
o dalekosiężnej, sprecyzowanej wizji rozwoju. 

Projekty inwestycyjne i naukowe, a w szczególności innowacje 
sprawiają, że Zabrze jest rozpoznawalnym w Europie ośrodkiem 
biznesowym i badawczo-rozwojowym. Zabrze to nowoczesne 
miasto przyszłości, w którym stworzono klimat przyjazny przedsię-
biorczości i inwestorom. Jest to miejsce, które zachęca nie tylko 
do zainwestowania, ale także do odwiedzin i do zamieszkania.  
W Zabrzu udało się w niezwykły sposób połączyć ludzi o różnych 
opiniach i poglądach wokół jednej idei, jaką jest zrównoważony 
rozwój miasta.

Zabrze to „miasto w mieście”, lokalizacja wyróżniająca się na tle 
Metropolii Silesia, wnosząca wiele korzyści w obszarze przedsiębior-
czości i w wielu innych dziedzinach życia. Dobre miejsce na biznes.

dr Andrzej Arendarski

Wprowadzenie



‘‘Polska widziana oczami inwestora to istotne miejsce w światowej gospodarce 
obecnie pogrążonej  w kryzysie. Zabrze w sercu Śląska  widziane jest jak wielkie 
miasto – aglomeracja z wewnętrznym rynkiem 6 mln odbiorców usług i produk-
tów, z doskonałą komunikacją krajową i międzynarodową, z wybitnymi przed-
sięwzięciami w dziedzinie medycyny i biotechnologii. Zabrze jest niezwykle 
przyjaznym miastem – uśmiechnięci ludzie, wysoka kultura osobista, wspa- 
niały klimat inwestycyjny, sprawny samorząd i doskonała obsługa inwestora. 
Potencjał rozwoju miasta jest ogromny.

Jolanta Tourel – Prezes World Trade Center Warsaw
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„Zabrze będzie miastem kreującym swój rozwój oparty na równowadze 
pomiędzy historią  i nowoczesnością, śląską tożsamością i metropoli-
tarnym kontekstem oraz atrakcyjnością mieszkaniową i inwestycyjną.”

Strategia Rozwoju Miasta Zabrze na lata 2008-2020

Wizja nowego Zabrza3.1

Wizja Zabrza to wizja miasta, w którym w centrum zainteresowania jest 
mieszkaniec, turysta, odwiedzający, inwestor. Dzięki temu Zabrze będzie 
miastem otwartych ludzi zorientowanych na współpracę oraz dumnych 
z przynależności do zabrzańskiej społeczności. Podstawą przyszłości 
miasta są jego mieszkańcy z urodzenia i z wyboru, którzy przyczyniają się 
do budowania pozytywnej atmosfery, realizując swoje marzenia i pasje. 

Wizja przyszłości Zabrza to wizja miasta, w którym chce się mieszkać 
i w którym warto inwestować. To wizja miasta przyciągającego nowych 
mieszkańców oraz zatrzymującego rodowitych zabrzan dzięki wysokiej 
jakości życia. To wizja miasta, w którym o inwestowaniu decydują nie 
tylko atrakcyjne lokalizacje oraz infrastruktura, ale przede wszystkim 
gościnność i życzliwość mieszkańców i urzędników, a także znakomite 
możliwości organizacji czasu wolnego. 

To również wizja miasta przyciągającego inwestorów, ale też stwarzają-
cego właściwy klimat inwestycyjny, decydujący o dogodności funkcjo-
nowania, sprawności przebiegu całego procesu inwestycyjnego, 
a także ewentualności powtórzenia inwestycji przy posiadanym stanie 
wiedzy i doświadczeń. Zabrze będzie nie tylko jednorazowo przyciągać 
inwestorów, ale również zatrzymywać ich, skłaniając do pozostania 
w mieście i realizownia wciąż nowych inwestycji.  

Siłą Zabrza są jego mieszkańcy 
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Największa kubaturowo inwestycja w historii Zabrza – Stadion Miejski im. E. Pohla

Wizja przyszłości Zabrza to wizja miasta zrównoważonego rozwo-
ju w kontekście gospodarczym, społecznym i środowiskowo-prze-
strzennym, który powszechnie jest rozumiany jako synonim zachowań 

„proekologicznych”, zaś w środowiskach biznesowych jest utożsamiany 
z innowacyjnością. To również miasto zorientowane na kompleksową 
współpracę różnych środowisk – samorządowych, naukowych, bizne-
sowych oraz pozarządowych.

Dzięki oparciu rozwoju na trzech filarach Zabrze przyszłości to miasto 
o wysokiej jakości życia, miasto konkurencyjne gospodarczo, biorą-
ce udział w rozwoju cywilizacyjnym Europy i świata, funkcjonalne 
przestrzennie, o ugruntowanej pozycji zarówno w Metropolii Silesia, jak 
i w układzie krajowym. Zabrze utrzyma i wzmocni pozycję dużego ośro -
dka miejskiego dzięki rozwojowi nowoczesnego społeczeństwa aktyw-
nie podejmującego globalne wyzwania XXI wieku, kreując innowacje 
i rozwiązania unikatowe, tworząc dobre praktyki rozwoju społeczno- 

-gospodarczego. 

Zabrzańska przedsiębiorczość opierać się będzie na nowych przewa-
gach, wiedzy, kapitale intelektualnym i innowacjach oraz rezulta-
tach impetu cyfrowego. Innowacjom gospodarczym sprzyjać będą 
zabrzańskie instytucje otoczenia biznesu, gwarantując powiązania 
pomiędzy badaniami i przemysłem. Stan innowacyjności różnych 
sektorów i dziedzin (medycyna, przemysł i górnictwo, szkolnictwo 
wyższe, przemysły kreatywne, kultura, e-usługi) przyczyni się do 
wzrostu popytu na wyniki badań naukowych i procesy komercjalizacji,  
kadry B+R oraz powstające w Zabrzu wynalazki i nowe patenty.

Zabrze to miasto wykorzystujące technologie cyfrowe, upowszechniają-
ce dostęp do szerokopasmowego Internetu, zapewniające odpowied-
nią jakość i treść e-usług dla mieszkańców, biznesu i turystów. Zabrze 
to miasto wysokiej jakości kapitału ludzkiego – społeczność kreatywna 
i innowacyjna, aktywnie uczestnicząca w procesie rozwoju społeczno        - 

-gospodarczego miasta. Zabrzańska społeczność korzysta z dotychcza-
sowego dorobku gospodarczego, naukowego, społecznego i przemy-
słów kreatywnych.

Zabrze – innowacyjne miasto  
przyszłości

3
Pe

rs
pe

kt
yw

y



96 Memorandum inwestycyjne Miasta Zabrze

Kontekst gospodarczy

Wielość przygotowanych, atrakcyjnych terenów inwestycyjnych

Silne instytucje otoczenia biznesu

Modelowa współpraca  przedsiębiorstw, w tym w branży medycznej

Rozwinięta przedsiębiorczość mieszkańców oraz innowacyjność

Profesjonalne instytucje obsługi inwestorów, uproszczony proces inwesty-
cyjny 

Istniejące zachęty inwestycyjne

Konkurencyjne zabrzańskie przedsiębiorstwa

System wsparcia przedsiębiorczości z uwzględnieniem promowania 
innowacyjności, nowoczesnych technologii, medycyny i lokalnej specjal-
izacji

Kontekst społeczny

Wysoki poziom bezpieczeństwa w mieście

Wysoka jakość kształcenia kompatybilnego z rynkiem pracy

Profesjonalne i wysoko wykwalifikowane zasoby ludzkie na rynku pracy

Nowoczesne społeczeństwo miasta, głęboko osadzone w tradycji  
i wartościach

Różnorodna oferta kulturalna oraz doskonałe warunki dla rozwoju działal-
ności kulturalnej

Atrakcyjne i użyteczne urządzenia i obiekty sportowo-rekreacyjne

Zmodernizowane i dobrze zarządzane komunalne zasoby mieszkaniowe

Wdrożone modelowe działania na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu

Szeroki dostęp do Internetu i technologii ICT

Rozwinięta turystyka, w tym turystyka przemysłowa dzięki innowacyjnym, 
skomercjalizowanym produktom turystycznym

Dynamicznie rozwijający się sport profesjonalny i amatorski

Kontekst środowiskowo-przestrzenny

Rozwinięta infrastruktura komunalna miasta

Zmodernizowana infrastruktura komunikacyjna, wysoka dostępność ze-
wnętrzna i wewnętrzna miasta

Rozwinięte budownictwo mieszkaniowe

Rozwinięte tereny rekreacyjne, atrakcyjne tereny publiczne

Zrewitalizowane środowisko przyrodnicze i kulturowe  

Wdrożone rozwiązania przyjazne środowisku

Matryca zrównoważonego  
gospodarczo-społeczno-środowi-
skowego rozwoju Zabrza
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Strategia Rozwoju Miasta Zabrza na lata 2008-2020 – Cele Horyzontalne

Skuteczna promocja miasta

Rewitalizacja miasta

Poprawa estetyki miasta

Poprawa jakości środowiska naturalnego

Współpraca wielopodmiotowa

Zabrze – kluczowe czynniki rozwoju Kluczowe czynniki rozwoju Zabrza

Dobra komunikacja w układzie korytarzy transportowych.
Duży potencjał ludności, w tym osób w wieku produkcyjnym.
Dostępność terenów inwestycyjnych.
Inwestycje w sektorze ochrony środowiska, ekologii i w sektorze 
ICT.
Lokalizacja w Zabrzu jednostek naukowo-badawczych, szkół 
i uczelni wyższych.
Międzynarodowa marka Śląskiego Centrum Chorób Serca.
Oferta turystyki poprzemysłowej.
Przynależność Zabrza do Metropolii Silesia.
Wzrastający poziom wykształcenia mieszkańców Zabrza.
Zaawansowane technologie stosowane w zabrzańskich przedsię-
biorstwach.
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‘‘Szansą dla Śląska w nowym okresie programowania 2014-2020 jest  Program 
Ramowy w zakresie badań naukowych, i innowacji, którego wartość wyniesie 
80 mld EUR. Podstawą programu będą 3 filary: doskonałość w nauce, czołowa 
pozycja w przemyśle, wyzwania społeczne. Bez wątpienia takie wymagania 
spełnia środowisko medyczne i Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, która korzys-
ta z funduszy Narodowego Centrum Badan i Rozwoju, a także 7 Programu 
Ramowego i łączy skutecznie projekty naukowe z komercjalizacją badań, 
przykład – sztuczna komora serca Religa Heart.

prof. Barbara Kudrycka – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
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Zabrze to dynamicznie rozwijający się organizm społeczno-gospodarczy, 
z wizją, perspektywami, konsekwencją i odwagą do ciągłych przekształ-
ceń i kreowania nowej rzeczywistości, a co za tym idzie do stwarzania 
nowych możliwości rozwoju przedsiębiorczości. Zabrze to doskonałe 
miejsce do inwestowania.

Medycyna i technologia

„Jedyny, pierwszy, przełomowy” –  to słowa, które padają najczęściej, gdy 
wymieniane jest Zabrze jako ośrodek medyczny, naukowy i akademic-
ki.  Śląskie Centrum Chorób Serca – najnowocześniejszy szpital kardiolo-
giczno-kardiochirurgiczny w Polsce.  Przełomowe dla medycyny opera-
cje: pierwszy udany przeszczep serca w Polsce, udany przeszczep serca 
u najmłodszego dziecka, pierwszy udany przeszczep płuc u chorego  
na mukowiscydozę, pierwszy udany przeszczep płuc u dziecka przepro-
wadzono w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu.  

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi stworzyła 
innowacyjnego robota medycznego Robin Heart, porównywalne-
go z amerykańskim robotem medycznym da Vinci oraz opracowa-
ła unikatową w skali świata technologię do produkcji protez serca. 
Marka Religa Heart to również innowacyjne przedsięwzięcia z zakre-
su robotyki medycznej i inżynierii tkankowej. Zabrzańska Fundacja 
Rozwoju Kardiologii im. prof. Zbigniewa Religi łączy praktyczne potrze-
by z  innowacyjnymi technologiami. Roboty i narzędzia chirurgiczne 
powstające w pracowni Biocybernetyki, komórki macierzyste i zastaw-
ka autologiczna powstająca w Pracowni Bioinżynierii Medycznej to tylko 
niektóre z  projektów  łączących naukę z wdrożeniami. Sukcesy w łącze-
niu medycyny i technologii, wieloletnie tradycje oraz  innowacyjne na 
skalę światową wdrożenia  predysponują Zabrze do roli europejskiego 
ośrodka rozwoju technologii medycznych.

Sektory wzrostu3.2

Europejska marka Religa Heart

Sukcesy w łączeniu medycyny 
i technologii, wieloletnie tradycje 
oraz  innowacyjne na skalę świato
wą wdrożenia  predysponują Zabrze 
do roli europejskiego ośrodka rozwo
ju technologii medycznych.



‘‘Przyjazna atmosfera władz miejskich zachęcająca do inwestowania w Zabrzu 
i możliwość realizacji tego, co właściciel – inwestor założy sobie w oparciu 
o kadrę ludzi, którzy są dostępni w Zabrzu. Tereny inwestycyjne i możliwości 
wywozu towarów, które są tu produkowane, czyli łączność z autostradą, lotni-
skami, to są główne atuty Zabrza.

Andrzej Durlik – Prezes Zarządu Mostostal Zabrze  
Konstrukcje Przemysłowe S.A.
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Przemysł i górnictwo

Dorobek kilkudziesięciu lat doświadczeń pozwolił na wdrożenie 
w Zabrzu nowoczesnych rozwiązań, produktów oraz usług w przemyśle, 
górnictwie, przetwórstwie i budownictwie. 

Zapotrzebowanie na poszczególne surowce mineralne, nie tylko na 
węgiel, zarówno na rynkach światowych, jak i rynku krajowym wzrasta, 
co stanowi doskonałą perspektywę rozwoju dla zabrzańskich przedsię-
biorstw powiązanych z górnictwem.  

Zagospodarowanie nowych złóż i budowa nowych zakładów 
gór  ni   czych wymaga stosowania coraz bardziej zaawansowanych  
techno logii i innowacyjnych metod. Dzięki doświadczeniom wynikają-
cym z wieloletniej współpracy zabrzańskich zakładów wydobywczych, 
przemysłu górniczego i sektora naukowo-badawczego rozwiązania 
dla przemysłu wydobywczego powstające w Zabrzu są konkurencyjne 
i rozpoznawalne na całym świecie.

Sukces produkcji przemysłowej coraz częściej zależy od wdraża-
nia nowych wynalazków, innowacji, rozwiązań łączących wiedzę 
z wielu dziedzin, a przede wszystkim współpracy ze światem nauki  
i sieciowania przedsiębiorstw. Przyszłość zabrzańskiego przemysłu 
wiąże się z wdrażaniem unikatowych rozwiązań, nowych produktów, 
współpracą interdyscyplinarną i inicjowaniem powiązań kooperacyj-
nych – klastrów.

Zaawansowane technologie  
w przemyśle 

Dzięki doświadczeniom wynika
jącym z wieloletniej współpracy 
zabrzańskich zakładów wydobyw
czych, przemysłu górniczego i sekto
ra naukowo-badawczego rozwiąza
nia dla przemysłu wydobywczego 
powstające w Zabrzu są konkuren
cyjne i rozpoznawalne na całym 
świecie.
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Liderzy sektorów wzrostu w Zabrzu
DB Schenker Rail Polska S.A. – przedsiębiorstwo wdrażające innowa-
cyjne rozwiązania w zakresie transportu i wyładunku biomasy,

Grupa Powen-Wafapomp S.A. – stworzyła 40-osobowy zespół 
konstruktorów pracujących nad rozwojem produktów wyposażo-
nych w najnowocześniejsze narzędzia projektowe oraz specjali-
styczne zaplecze badawcze ze stacjami prób,

KOPEX Machinery S.A. – producent wykorzystywanego w Chinach 
nowoczesnego kombajnu ścianowego,

Logstor Polska Sp. z o.o. –  podmiot opracowujący innowacyjne 
rozwiązania eliminujące „starzenie się” rur oraz system służący do 
wykrywania i lokalizacji awarii,

Mostostal Zabrze – Holding S.A. –  wykonawca m.in. stadionu piłkar-
skiego w Kapsztadzie (RPA), na którym odbywały się Mistrzostwa 
Świata w Piłce Nożnej 2010,

VOIGT Sp. z o.o. – producent zaawansowanych technologicznie 
produktów czyszczących wykorzystujących nanotechnologię.

Tradycyjne gałęzie przemysłu i sektor górniczy w XXI w. w Zabrzu opiera-
ją się o unikatowe rozwiązania doceniane przez odbiorców na całym 
świecie. Zabrze to doskonałe miejsce do dalszego rozwoju dla przed-
siębiorstw przemysłowych opartych na wiedzy i innowacjach.

‘‘Korzystna lokalizacja w sercu aglomeracji zapewnia nam dostęp do bogate-
go rynku usług, jak również wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierskiej z trady-
cjami i dużym doświadczeniem, a przyjazne podejście władz samorządowych 
tworzy dobry klimat do dalszego rozwoju. Wszystko to i wiele innych atutów 
naszego miasta sprawia, że z optymizmem patrzymy w przyszłość.

Sławomir Filipski – Dyrektor Techniczny w ELPRO-7 Sp. z o.o. Zabrze

Turystyka

Zabrze to unikatowe na skalę światową miejsce, którego największym 
atutem jest autentyczność. Niektóre z maszyn, które turyści mogą 
oglądać, to wyjątkowe w skali światowej eksponaty: wieże, szyby 
górnicze oraz naziemne i podziemne szlaki,  które pomimo upływu lat 
wciąż funkcjonują. Zabytki techniki współtworzą architekturę i atmosfe-
rę miasta osadzonego pośród wielu hektarów zieleni. Zabrze to także 
jedyna w swoim rodzaju architektura modernistyczna.

O potencjale turystycznym miasta, a także prowadzonej przez jego 
władze polityce proturystycznej świadczą przyznane certyfikaty, 
wyróżnienia i nagrody. W 2003 r. Zabrze otrzymało Certyfikat Polskiej 
Organizacji Turystyki za Turystyczny Produkt Roku „Zabrze – Miasto 
Turystyki Przemysłowej”. Z kolei Polska Izba Turystyki przyznała nagrody 

„Kompas” i „Globus” za szczególny wkład w promocję turystyczną regio-
nu. W uznaniu zasług na rzecz dziedzictwa przemysłowego Światowa 
Organizacja Turystyczna (UNWTO) z siedzibą w Madrycie ulokowa-
ła w Zabrzu Międzynarodowe Centrum Dokumentacji i Badań nad 
Dziedzictwem Przemysłowym dla Turystyki – jedyny tego typu ośrodek 

Hotel Diament

Hotel Diament w Zabrzu to komfor
towy, nowoczesny kompleks hotelo
wokonferencyjnogastronomiczny, 
zlokalizowany w pobliżu kluczowych 
tras regionu, m.in. autostrady A4, 
A1, DTŚ oraz w odległości 200 m 
od Kopalni Guido. Hotel oferuje 
pokoje jedno i dwuosobowe oraz 
przestronne apartamenty. Dzięki 
inwestycji Spółki Hotele Diament, 
obiekt posiada największą w okolicy 
salę bankietowo-konferencyjną 
połączoną z letnim tarasem oraz 
nowoczesnym barem. Znajdująca 
się na terenie hotelu Restauracja 
Atmosfera specjalizuje się  
w daniach kuchni regionalnej  
oraz europejskiej.
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‘‘Patrząc na możliwości rozwojowe miasta Zabrza, probiznesowe nastawienie 
miasta, zaangażowanie i wsparcie władz, a głównie Pani Prezydent posta-
nowiliśmy w tym miejscu umieścić siedzibę naszej firmy wraz z centrum konfe-
rencyjno-hotelowym ze 130 pokojami i restauracjami. Już jesteśmy jednym 
z większych pracodawców, zatrudniamy 250 osób. Chcemy wejść z kolejnym 
biznesem do Zabrzańskich Terenów Podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. O atrakcyjności inwestycji w Zabrzu decydują również konkuren-
cyjne wobec innych śląskich lokalizacji ceny gruntów.

Rafał Bakalarski – Prezes Zarządu Hotele Diament S.A. w Zabrzu

na świecie. Rozwój turystyki jest jednym z kluczowych obszarów wzrostu 
gospodarczego Zabrza. Świadczą o tym liczne inwestycje, do których 
należą:

„Adaptacja budynku nadszybia Zabytkowego Zespołu Szybu 
Maciej w Zabrzu na restaurację”, Przedsiębiorstwo Górnicze DEMEX 
Sp. z o.o. w Zabrzu,

„Adaptacja obiektów położonych przy ul. Sienkiewicza w Zabrzu 
na potrzeby rozwoju poprzemysłowego parku tematycznego”, 
Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego GUIDO,

„Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej”, 
Gmina Zabrze,

„Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej – 
Skansen Górniczy Królowa Luiza w Zabrzu, etap II – Rewitalizacja 
budynku łaźni łańcuszkowej”, Muzeum Górnictwa Węglowego 
w Zabrzu,

„Przygotowanie infrastruktury Zabytkowego Zespołu Szybu Maciej 
do rozwoju turystyki poprzemysłowej”, Przedsiębiorstwo Górnicze 
DEMEX Sp. z o.o. w Zabrzu,

„Zintegrowany system wspomagania zarządzania obiektami 
poprzemysłowymi w Zabrzu”, Muzeum Górnictwa Węglowego 
w Zabrzu.

Turystyka w Zabrzu
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Współpraca sektora nauki i biznesu jest na trwale wpisana w historię 
Zabrza. Najważniejszym efektem tej współpracy są nowe pomysły 
i przedsięwzięcia, a co za tym idzie – przykłady produktów i usług 
wprowadzanych na rynek:

badania umożliwiające  otrzymywanie materiałów polimerowych 
z surowców odnawialnych i materiałów biodegradowalnych reali-
zowane przez Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych 
Polskiej Akademii Nauk,

innowacyjna instalacja do usuwania dwutlenku węgla ze spalin, 
najnowszy wynalazek Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla opraco-
wany we współpracy z TAURON S.A., 

numeryczny model zbiornika zaporowego umożliwiający ocenę 
stanu jakościowego i funkcjonalnego oraz prognozowanie opraco-
wany w ramach projektu badawczego Instytutu Podstaw Inżynierii 
Środowiska Polskiej Akademii Nauk.

Wskazane powyżej produkty to tylko wybrane przykłady rozwiązań, 
wynikających ze współpracy sektorów nauki i biznesu w Zabrzu, potwier-
dzające sprzężenie zwrotne między inwestycjami w zakresie inteligent-
nej specjalizacji, a dynamiką rozwoju gospodarczego. Kluczowym 
czynnikiem odpowiadającym za ten sukces jest dostępność wykształ-
conych kadr naukowych i ukierunkowanie działań na  nowoczesną 
gospodarkę.

Społeczeństwo informacyjne i e-usługi

Urząd Miejski w Zabrzu realizuje szereg inwestycji z zakresu ICT: budowa 
sieci szerokopasmowej, budowa sieci bezprzewodowej w technologii 
WIMAX, Wdrożenie Kompleksowego Systemu Obiegu Dokumentów 
w Gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP,  uruchomienie 
Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP) czy budowa systemu 
informacji o terenie miasta Zabrza. Dzięki nim zwiększa się liczba e-usług 
oferowanych mieszkańcom i przedsiębiorcom. 

Przemysł teleinformatyczny osiągnął w 2013 r. w Polsce wartość 20 
mld EUR, co stanowi 4% PKB. Siłą tego sektora zarówno w Zabrzu, jak 
i w Polsce jest przede wszystkim wykwalifikowana kadra. W branży 
ICT pracuje około 400 tys. osób, a kolejne tysiące kształcą się w tym 
kierunku. Zabrze wpisuje się w ogólnopolskie trendy związane z rozwo-
jem ICT, jednocześnie aspirując do roli lidera wdrożeń informatycz-
nych i oferowanych e-usług w Polsce, co potwierdzają liczne nagrody  
i wyróżnienia uzyskane m.in. przez  Urząd Miejski w tym sektorze.

‘‘W Zabrzu mamy kolejnych zainteresowanych inwestorów. Każdy następny 
wybierze Zabrze ze względów logistycznych czy z uwagi na rynek  pracy. 
Istotne znaczenie ma zaufanie inwestora do władz miasta i do Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej w realizowaniu zobowiązań. 

Piotr Wojaczek – Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Współpraca nauki i biznesu

Inwestycje ICT
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Innowacje w MŚP

Świadomość potrzeby wprowadzania innowacji jest jednym z elemen-
tów potencjału zabrzańskich małych i średnich przedsiębiorstw. 
Otwartość na nowoczesne technologie informacyjne, współpra-
ca ze sferą badawczo-rozwojową, a także poziom wykształce-
nia pracowników świadczą o atrakcyjności tego sektora w Zabrzu. 
Zabrzańskie małe i średnie przedsiębiorstwa w coraz większym 
stopniu wykorzystują nowoczesne wyposażenie w zakresie technolo-
gii informacyjnych i specjalistyczną  wiedzę niezbędną w procesach 
komercjalizacji, co czyni je konkurencyjnymi na rynkach krajowych  
i zagranicznych. 

Miasto Zabrze swoją ofertę inwestycyjną kieruje przede wszystkim do 
inwestorów związanych z następującymi sektorami wzrostu:

medycyna i technologia,
przemysł i górnictwo,
turystyka,
B+R,
społeczeństwo informacyjne i e-usługi.

Zabrze otwarte jest również na inwestorów z branży turystycznej, 
okołoturystycznej, sportowo-rekreacyjnej, hotelarskiej czy handlowo

-usługowej.

Sektory wzrostu

‘‘Warto w Zabrzu budować biznes. To miasto z przeszłością i ogromną kulturą 
przemysłową, ale to również miasto z ogromnym potencjałem, innowacyj-
nością i przyszłością. Doskonałe usytuowanie Zabrza, bardzo dobra komuni-
kacja, zaplecze kulturalne, sportowe to najważniejsze argumenty przemawi-
ające na TAK.

Piotr Proksa – Główny Specjalista ds. Inwestycji  
w Kombinacie Koksochemicznym „Zabrze” S.A.
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Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Z. Religi



‘‘Zabrze za 10, 15 lat… innowacyjność, nowe technologie, usługi związane  
z  leczeniem, wytworzenie sztucznego serca wskazują na to, że w Zabrzu istnie-
je bardzo duży potencjał.

Andrzej Durlik – Prezes Zarządu  
Mostostal Zabrze Konstrukcje Przemysłowe S.A
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Do 2020 r. Zabrze planuje wzmocnić konkurencyjność gospodar-
czą miasta, poprawić funkcjonalność przestrzeni miejskich, zdobyć 
pożądaną pozycję w Europie.  Realizacja tych zamierzeń strategicznych 
wymaga inwestycji w infrastrukturę techniczną, sektor badawczo-roz-
wojowy, branżę medyczną,  tereny inwestycyjne, produkty turystyczne 
i kulturalne oraz ofertę czasu wolnego. Zabrze sprawnie wykorzystuje 
środki budżetowe i dotacje, inwestując w rozwój.

Przedsięwzięcia strategiczne3.3

Prawie 129 mln PLN (ponad 30 mln EUR) dofinansowania z UE uzyskało 
Zabrze na projekty realizowane w mieście, w  ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. 
Kwota dofinansowania to wartość przedsięwzięć realizowanych 
przez  Miasto Zabrze oraz inne podmioty publiczne i stowarzyszenia.
Projekt poprawy gospodarki wodno-ściekowej miasta – przedsięwzię-
cie dofinansowane środkami UE w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko, po zakończeniu II etapu skanalizuje Zabrze 
w 99,9%.  Inwestycja warta jest ponad 800 mln PLN  (ok. 200 mln EUR). 
Inwestycja pn. „Przebudowa Oczyszczalni Śródmieście” zajęła II miejsce 
w kategorii: „Obiekty Ochrony Środowiska, Przemysłowo-Inżynieryjne” 
XIII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku 2008.

W maju 2013 r. w Zabrzu ruszyła budowa nowoczesnego szpitala 
przeznaczonego dla kobiet i dzieci. Centrum Matki i Dziecka powsta-
nie na terenie Szpitala Miejskiego w Biskupicach. W nowym pawilonie 
mieścić się będą oddziały: ginekologiczny, położniczy i neonatologi-
czny oraz nowy oddział patologii ciąży. Znajdzie się tam 78 łóżek  
i blok operacyjny. W Centrum siedzibę znajdzie też szkoła rodzenia. 
Koszt inwestycji, która ma zostać zakończona w 2014 r., to ponad  
40 mln PLN  (około 10 mln EUR). 

Strategiczne inwestycje, do których przystąpiło miasto:

„Adaptacja budynku przy ul. Roosevelta 32 w Zabrzu na potrze-
by dydaktyczno-edukacyjne Wydziału Organizacji i Zarządzania 
Politechniki Śląskiej”,

„Adaptacja poprzemysłowych budynków Gminy Zabrze na potrzeby 
Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego”,

Strategia – najważniejsze inwestycje

Centrum Matki i Dziecka



‘‘Miasto Zabrze posiada  bardzo korzystną lokalizację dla rozwoju bizne-
su. Wchodzi w skład dużej aglomeracji  i usytuowane jest w bezpośre dnim 
sąsiedztwie autostrad A1, A4, Drogowej Trasy Średnicowej oraz drogi krajowej 
nr 88. Połączenia  kolejowe i bliskość lotniska stanowią dodatkowe atuty. 
Sprzyjający stosunek władz samorządowych dla rozwoju biznesu przejawi-
ający się m.in. w stopniowym doinwestowaniu Katowickiej Specjalnej Strefy  
Ekonomicznej na terenie Zabrza, skutecznym pozyskiwaniem dotacji unijnych 
wspierających finansowanie wielu przedsięwzięć, w tym budowę infra-
struktury wodno-kanalizacyjnej (realizowanej przez nasze przedsiębiorstwo)  
o wartości kilkuset milionów złotych, nie tylko jest wymierną zachętą dla 
inwestorów, ale poprawia również jakość życia mieszkańców.

Piotr Niemiec – Prezes Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa  
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
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„Budowa drogi dostępowej do Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej w Zabrzu”,

„Budowa systemu informacji o terenie dla miasta Zabrze”,

„Budowa Zabrzańskiej Szerokopasmowej Sieci Bezprzewodowej”,

„Budowa Zabrzańskiej Szerokopasmowej Sieci Światłowodowej – 
etap II i III – wraz z punktem hot-spot”,

„Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Zabrzu ulica 
Handlowa”,

„Przebudowa budynku Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu”,

„Przebudowa i doposażenie w aparaturę specjalistyczną części 
budynku na potrzeby Laboratorium Technologicznego Pracowni 
Sztucznego Serca w ramach Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii 
w Zabrzu”,

„Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze wraz 
z adaptacją na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe”,

„SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregio-
nie centralnym województwa śląskiego: Miasto Zabrze”,

„Utworzenie Mapy Akustycznej Miasta Zabrze wraz z systemem do 
jej aktualizacji, zarządzania i udostępniania”.
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Infrastruktura drogowa oraz transport publiczny:

„Budowa Drogowej Trasy Średnicowej Zachód – odcinki Z1, Z2  
w Zabrzu”,

„Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania 
pasażerskich przewozów regionalnych”, 

„Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej Zachód – 
odcinek Zabrze – Gliwice”,

„Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej 
w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
– Tramwaje Śląskie S.A., inwestycja realizowana m.in. w mieście 
Zabrze (ciąg Bytom – Ruda Śląska – Zabrze)”,

„System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej na obszarze działalno-
ści KZK GOP”.

Pozostałe przedsięwzięcia strategiczne:

„Modernizacja gospodarki cieplnej wraz z montażem kolektorów 
słonecznych dla Miejskiego Zakładu Kąpielowego w Zabrzu”,

„Przebudowa na rondo istniejącego skrzyżowania ul. Korfantego  
i ul. Gdańskiej w Zabrzu”,

„Przekształcenie terenu dawnego państwowego przedsiębiorstwa 
rolnego w strefę aktywności inwestycyjnej”,

„Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze wraz 
z adaptacją na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe”,

termomodernizacja 36 obiektów użyteczności publicznej.

Projekty strategiczne w sektorze B+R:

"Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostęp-
nej techniki", Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu,

„Modernizacja i doposażenie Zintegrowanego Laboratorium Badań 
Procesów Spalania i Emisji Przemysłowej”, Instytut Chemicznej 
Przeróbki Węgla w Zabrzu,

„Rodzina miniaturowych kardiostymulatorów terapeutycznych 
umożliwiających zdalny nadzór przebiegu terapii”, Instytut Techniki 
i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu,

„Wyposażenie Laboratorium Zdrowie w ramach Centrum 
Zaawansowanych Technologii”, Główny Instytut Górnictwa 
w Katowicach.

Strategiczne plany inwestycyjne średnio- i długoterminowe:

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi 
utworzy ze środków  unijnych Europejskie Centrum Innowacyjnych 
Technologii Medycznych BIO-MED-TECH SILESIA w Zabrzu. 

Główny Instytut Górnictwa oraz Kopalnia Guido w ramach kluczo-
wego projektu w Regionalnym Programie Operacyjnym zrealizu-
je interdyscyplinarny projekt badawczo-naukowy „Innowacyjne 

Infrastruktura

Sektor B+R

Plany  inwestycyjne średnio-  
i długoterminowe



107Memorandum inwestycyjne Miasta Zabrze

‘‘Patrząc przez pryzmat upływającego czasu, co najmniej od kilku lat 
można dostrzec w naszym mieście daleko idące zmiany w sposobie myśle- 
nia o gospodarce i sprawach społecznych. Tworzenie nowych warunków 
dla rozwoju biznesu, kultury czy sportu stało się symbolem nowoczes-
ności i dojrzałości naszego miasta. Jesteśmy świadomi, że rozwój nasze-
go regionu nie byłby możliwy bez pełnego zaangażowania i zrozu-
mienia potrzeb biznesowo-społecznych przez władze samorządowe. 
Możemy z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, iż żyjemy w aglomeracji,  
w której biznes i samorząd funkcjonują w pełnej synergii.

Jacek Grynicki – Dyrektor Zarządzający w VOIGT Sp. z o.o. w Zabrzu

technologie i metody w geoinżynierii i ochronie środowiska na 
terenach zurbanizowanych”.

Zbudowany zostanie Śląski Park Technologii Medycznych 
KardioMed Silesia. W ramach inwestycji powstaną laboratoria 
badawcze umożliwiające transfer technologii, wdrażające nowe 
technologie i urządzenia medy  czne. W KardioMed Silesia naukow-
cy będą projektować, konstruować i testować nowe narzędzia do 
operacji. W laboratoriach prowadzone będą m.in. badania nad 
niewydolnością serca i metodami jego leczenia przy użyciu leków 
oraz tkanek wyhodowanych in vitro. Tutaj również powstanie Śląski 
Instytut Medycyny Wieku Podeszłego, Chorób Środowiskowych  
i Cywilizacyjnych.

Centrum Kultury CARBON ART w swojej idei łączyć ma tradycję 
i materialny dorobek oparty na górnictwie z przemysłami kreatyw-
nymi. Budynek zlokalizowany zostanie w sąsiedztwie Głównej 
Kluczowej Sztolni Dziedzicznej, czego konsekwencją będzie 
przestrzenne połączenie obu obiektów w jeden kompleks. Cztery 
główne funkcje Centrum Kultury to Muzeum Miejskie, Centrum 
Kreatywności, Miejska Biblioteka Publiczna i Sala Widowiskowa dla 
320 osób.

Carbon Art – koncepcja architektoniczna Centrum Kultury w Zabrzu

3
Pe

rs
pe

kt
yw

y



Urzędy i instytucje
Komunikacja

Centra handlowe
Zdrowie

Bezpieczeństwo
Ważne telefony

Hotele i restauracje
Kultura (teatry, kina, muzea)
Turystyka i rekreacja
Nauka

Instytucje wspierające  
przedsiębiorczość
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Informacje
praktyczne

 4

Położenie:  Europa Środkowo-Wschodnia,  
południowo-zachodnia Polska 
Województwo:  śląskie 
Powiat: Zabrze  
Data powstania: XIII w. 
Prawa miejskie: 1922 rok 
Prezydent miasta: Małgorzata Mańka-Szulik 
Powierzchnia: 80,4 km2  
Powierzchnia terenów inwestycyjnych: 770 ha 
Strefa numeracyjna: +48 (32) 
Kod pocztowy: od 41-800 do 41-820 
Ludność (stan na dzień: 31.12.2012): 179 452 
Gęstość zaludnienia (stan na dzień: 31.12.2012):  
2 232 mieszkańców na 1 km2 
Średnia cena obiadu (lunchu biznesowego)  
dla 2 osób w restauracji:  
60 PLN – 100 PLN/15 EUR – 25 EUR 
Średnia cena kursu taksówką (10 km):  
32 PLN – 51 PLN/8 EUR – 13 EUR 
Średnia cena noclegu w hotelu:  
150 PLN – 580 PLN/35 EUR – 140 EUR 
Waluta: PLN (Polski Złoty) 
Kursy walut (średnie)*

Kurs do EUR: 4,1834 PLN
Kurs do USD 3,2520 PLN
Kurs do CHF 3,3633 PLN
Kurs do JPY 3,1688 PLN

*stan na dzień 17 maja 2013 r.
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Urzędy i instytucje

Zabrze

Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu – ul. Brodzińskiego 4, 41-800 Zabrze, tel.: +48 32 271 04 74, +48 512 240 287,  
e-mail: copzabrze@gmail.com, copzabrze@op.pl, www.copzabrze.pl

Izba Celna w Katowicach – Oddział Celny w Zabrzu – ul. Mielżyńskiego 5, 41-850 Zabrze, tel.: +48 32 370 53 40,  
e-mail: oc.zabrze@kat.mofnet.gov.pl, www.ickatowice.asi.pl

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestorów – Urząd Miejski w Zabrzu – ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze, 
tel.: +48 32 37 33 308, e-mail: sekretariat_sr@um.zabrze.pl

Punkt Informacji o Mieście – ul. Powstańców Śląskich 2/1, 41-800 Zabrze, tel.: +48 32 271 72 76, e-mail: informacja@um.zabrze.pl

Punkt Informacji Turystycznej – pl. Dworcowy 5, 41-800 Zabrze, tel.: +48 32 370 29 81 

Sąd Rejonowy w Zabrzu – ul. 3-go Maja 21, 41-800 Zabrze, tel.: +48 32 37 35 705, e-mail: oddzial.administracyjny@zabrze.sr.gov.pl, 
www.zabrze.sr.gov.pl

Urząd Miejski w Zabrzu – ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze, tel.: + 48 32 37 33 300, e-mail: umz@um.zabrze.pl,  
www.um.zabrze.pl

Urząd Skarbowy w Zabrzu – ul. Bytomska 2, 41-800 Zabrze, tel.: +48 32 277-76-00, e-mail: us2433@sl.mofnet.gov.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Zabrzu – ul. Szczęść Boże 18, 41-800 Zabrze,  tel.: +48 32 277 86 66, fax: +48 32 271 13 11,  
www.zus.pl

Najbliższa okolica

Śląskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach – ul. Reymonta 24, 
40-955 Katowice, tel.: +48 32 774 00 65, www.slaskie.coie.gov.pl

Instytucje wspierające rozwój biznesu i przedsiębiorczości

Zabrze

Cech Rzemieślników Małej i Średniej Przedsiębiorczości oraz Pracodawców w Zabrzu – ul. Wolności 330, 41-800 Zabrze,  
tel.:  +48 32 271 87 60, fax: +48 32 271 87 60, e-mail: abc@cech.zabrze.pl, www.cech.zabrze.pl

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej – ul. Jagiellońska 38A, 41-800 Zabrze, tel.: +48 32 278 75 10,  
fax: +48 32 278 75 11, e-mail: citt1@polsl.pl, www.citt.polsl.pl

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna – ul. Wojewódzka 42, 40-026 Katowice, tel.:  +48 32 251 07 36, e-mail: ksse@ksse.com.pl, 
www. ksse.com.pl, (siedziba główna)

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna – ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 11/307, 44-100 Gliwice, tel.: +48 32 231 89 10,  
fax: +48 32 238 98 55, e-mail: gliwice@ksse.com.pl, www.ksse.com.pl (podstrefa gliwicka obejmująca Zabrze)

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu – ul. F. Roosevelta  40a, 41-800 Zabrze, tel.: +48 32 277 90 00, fax: +48 32 277 90 49,  
e-mail: sekretariat@pupzabrze.pl, www.pupzabrze.pl

Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – ul. F. Roosevelta 81, 41-800 Zabrze, tel./fax: +48  32 271 08 60,  
e-mail: zari@zari.com.pl, www.zari.com.pl

Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości – Urząd Miejski w Zabrzu, ul. Karola Miarki 8, 41-800 Zabrze, tel.: +48 32 630 35 91, 
e-mail: sekretariat_zcrp@um.zabrze.pl

Najbliższa okolica

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. – ul. W. Pola 16, 44-100 Gliwice, tel.: +48 32 33 93 110, fax: +48 32 33 93 117,  
e-mail: arlinfo@arl.pl, www.arl.pl

Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A. – ul. Astrów 10, 40-045 Katowice, tel.: +48 32 730 48 90, fax: +48 32 251 58 31, 
e-mail: sekretariat@gapp.pl, www.gapp.pl

Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego – ul. Powstańców 17, 40-039 Katowice, tel.: +48 32 72 85 800, fax: +48 32 72 85 803, 
e-mail: garr@garr.pl, mwww.garr.pl

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach – Plac Wolności 12, 40-078 Katowice, tel.: +48 32 259 62 61, 
fax: +48 32 258 87 38, e-mail: izba@ir.katowice.pl, www.ir.katowice.pl

Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o. – ul. S. Konarskiego 18C, 44-100 Gliwice, tel.: +48 32 335 85 00,  
fax: +48 32 335 85 00, www.technopark.gliwice.pl

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach – ul. Opolska 15, 40-084 Katowice, tel.: +48 32 35 111 80/90, fax: +48 32 35 111 85, 
e-mail: rig@rig.katowice.pl, www.rig.katowice.pl

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach – ul. Zwycięstwa 36,  44-100 Gliwice, tel.:  +48 32 231 99 79,  
fax: +48 32 238 96 30, e-mail: sekretariat@riph.com.pl, www.riph.com.pl 

Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości – ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice, tel.: +48 32 230 48 79, e-mail: biuro@sfwp.gliwice.
pl, www.sfwp.gliwice.pl

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości – ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, tel.: +48 32 743 91 60; fax: +48 32 743 91 61,  
e-mail: punkt.informacyjny@scp-slask.pl, www.scp-slask.pl
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Hotele

Zabrze

Hotel Diament Zabrze*** – ul. Cisowa 4, 41-800 Zabrze, tel.: +48 32 721 10 00, fax: +48 32 721 10 01, e-mail: zabrze@hotelediament.pl, 
www.hotelediament.pl

Hotel Ibis ** – ul. Jagiellońska 4, 41-800 Zabrze, tel.: +48 32 777 70 00, fax: +48 32 777 70 07, e-mail: H3373@accor-hotels.com,  
www.ibis.com

Hotel Alpex** – ul. Franciszkańska 8, 41-819 Zabrze, tel.:/fax: +48 32 376 00 40, e-mail: recepcja@hotelalpex.pl, www.hotelalpex.pl

Hotel Elektromix, ul. Bytomska 120, 41-803 Zabrze, tel./fax: +48 32 274 63 67, tel. kom.: +48 509 235 210,  
e-mail: recepcja@hotelelektromix.pl, www.hotelelektromix.pl

Willa (hotel) Ambasador – ul. 3 Maja 78 41-800 Zabrze, tel.: +48 32 271 50 44 fax: +48 32 271 50 44,  
e-mail: ambasador@mosir.zabrze.pl, www.mosir.zabrze.pl/obiekt/willa_ambasador.html

Gościniec Biznesowy – Promus Nieruchomości, ul. A. Pawliczka 25, 41-800 Zabrze, tel.: +48 32 37 00 441, e-mail: gosciniec@promus.com.
pl, www.nieruchomosci.promus.com.pl

Gościniec Staropolski – ul. Staropolska 3, 41-800 Zabrze, tel./fax +48 32 276 10 46, e-mail: hotel@staropolski.zabrze.pl,  
www.staropolski.zabrze.pl

Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy INNOWACJA Politechniki Śląskiej – ul. Jagiellońska 38A, 41-800 Zabrze, tel.: +48 32 278 75 55, 
tel./fax +48 32 278 75 11, e-mail: oks@polsl.pl, www.oks.polsl.pl 

Zabrzański Gościniec – Aleja Bohaterów Monte Casino 9, 41-800 Zabrze, tel.: +48 32 278 32 36, +48 665-500-104,  
e-mail: rezerwacja@zabrzanskigosciniec.pl, www.zabrzanskigosciniec.pl

Najbliższa okolica

Hotel Monopol ***** – ul. Dworcowa 5, 40-012 Katowice, tel.: + 48 32 782 82 82, fax: +48 32 782 82 83, monopol@hotelcom.pl,  
www.monopolkatowice.hotelcom.pl, trasa: 23 km, czas dojazdu samochodem: 25 minut

Hotel Diament Plaza Gliwice **** – ul. Zwycięstwa 30, tel.: +48 32 721 70 00, fax: +48 32 721 70 01, e-mail: gliwice@hotelediament.pl, 
www.hotelediament.pl, trasa: 11 km, czas dojazdu samochodem: 15 minut

Restauracje

„Pod Kasztanami” Krzysztof Spętany – ul. Wolności 190, 41-800 Zabrze, tel.: +48 32 370 11 24, +48 32 271 04 84, fax: +48 32 370-11-25,  
tel. kom.: +48 609 30 27 67, e-mail: biuro@kasztanyzabrze.pl, www.podkasztanami.pl, kuchnia polska i śląska

Stara Szkoła – ul. Grunwaldzka 46, 41-800 Zabrze, tel.: +48 32 273 01 30, e-mail: kontakt@stara-szkola.pl, www.stara-szkola.pl,  
kuchnia rosyjska, śląska, specjały z pieca chlebowego

Śląskie Rancho – ul. S. Webera 18, 41-800 Zabrze, tel. kom.: +48 609 340 796, e-mail: rancho@slaskierancho.pl,  
www.slaskierancho.pl, kuchnia polska i śląska

„U Greka” – ul. I. Paderewskiego 28, 41-810 Zabrze, tel.: +48 32 275 06 92, tel. kom.: +48 661 429 585, ugreka2@wp.pl,  
www.ugreka.com.pl, kuchnia grecka

Valdi Classic – ul. J. Wyciska 1, 41-806 Zabrze, tel.: +48 32 271 40 22, tel. kom.: +48 723 030 004, e-mail: valdiclassic@valdiclassic.pl, 
kuchnia śródziemnomorska, śląska, polska 

Venezia – ul. 3 Maja 75, 41-800 Zabrze, tel.: +48 32 276 85 72, www.venezia.net.pl

Weranda – Bistro – ul. Jagiellońska 19, 41-800 Zabrze, tel. kom.: +48 517 372 967, e-mail: bistroweranda@gmail.com,  
www.bistroweranda.pl, kuchnia polska, śląska

Zabrzański Gościniec – Aleja Bohaterów Monte Casino 9, 41-800 Zabrze, tel.: +48 32 278 32 36, tel. kom.: +48 665-500-104,  
e-mail: rezerwacja@zabrzanskigosciniec.pl, www.zabrzanskigosciniec.pl, kuchnia polska i międzynarodowa

Zielony Ogród – ul. R. Miki 3, 41-811 Zabrze, tel.: +48 32 275 63 33, e-mail: recepcja@ZielonyOgrod-Zabrze.pl,  
www.zielonyogrod-zabrze.pl, kuchnia polska, śląska, włoska

Turystyka i rekreacja

Górnik Zabrze Sportowa Spółka Akcyjna – ul. F. Roosevelta 81, 41-800 Zabrze, tel.: +48 32 271-49-26, fax: +48 32 271-05-30, 
e-mail: gornikzabrze@gornikzabrze.pl, www.gornikzabrze.pl

Hala Widowiskowo-Sportowa – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. – ul. J. Matejki 6, 41-800 Zabrze, tel.: +48 32 271 66 40,  
fax: +48  32 271 63 40, e-mail: sekretariat@mosir.zabrze.pl, www.mosir.zabrze.pl

Hala Widowiskowo-Sportowa „Pogoń” – ul. Wolności 406, 41-800 Zabrze, tel.: +48 32 276 13 52

Kąpielisko Leśne – Maciejów – ul. Srebrna 10, Zabrze, tel.: +48 32 276 17 43, fax: +48 32 276 17 44, e-mail: sekretariat@mosir.zabrze.pl, 
www.mosir.zabrze.pl

Miejski Ogród Botaniczny – ul. J. Piłsudskiego 60, 41-800 Zabrze, tel.: +48 32 2713033, e-mail: ogrod@mob-zabrze.pl,  
www.mob-zabrze.pl

Miejski Zakład Kąpielowy w Zabrzu – Plac Krakowski 10, 41-800 Zabrze, tel./fax: +48 32 271-12-96/97, e-mail: biuro@basenkryty.pl, 
www.basenkryty.pl
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Stadion im. Ernesta Pohla – ul. F. Roosevelta 81, 41-800 Zabrze, tel./fax: +48 32 271 08 60, e-mail: stadion@stadion-zabrze.pl,  
www.stadion-zabrze.pl

Kultura (teatry, kina, muzea)

Dom Muzyki i Tańca – ul. Gen. de Gaulle’a 17, 41-800 Zabrze, tel.: +48 32 271 56 41, +48 32 271 56 42, fax: +48 32 271 56 44,  
e-mail: secretariat@dmit.com.pl, www.dmit.com.pl

Filharmonia Zabrzańska – Park Hutniczy 7, Zabrze 41-800, tel.: +48 32 271 47 17, fax: +48 32 278 65 36,  
e-mail: filharmonia@filharmonia.zabrze.pl, www.filharmonia.zabrze.pl

Galeria Muzeum Miejskiego Café Silesia – ul. 3 Maja 6, 41-800 Zabrze, tel.: +48 32 777 05 01,  
e-mail: e-mail: muzeum@muzeum-miejskie-zabrze.pl, www.muzeum-miejskie-zabrze.pl

Kino „Multikino” – ul. Gdańska 18, 41-800 Zabrze, tel.: +48 32 720 50 10, zabrze@multikino.pl, www.multikino.pl/zabrze

Kino „Roma” – ul. Z. Padlewskiego 4, 41-800 Zabrze, tel.: +48 32 271-62-91, e-mail: tomaszolichwer@poczta.onet.pl,  
www.kinoroma.zabrze.pl

Kopalnia Guido – ul. 3 Maja 93, 41-800 Zabrze, tel.: +48 32 630 30 91 wew. 2200, fax: +48 32 277 11 25, www.kopalniaguido.pl 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu – ul. ks. J. Londzina 3, 41-800 Zabrze, tel./fax: +48 32 271 42 24,  
tel./fax: +48 32 271-73-57, e-mail: biblioteka@biblioteka.zabrze.pl, www.biblioteka.zabrze.pl

Międzynarodowe Centrum Dokumentacji i Badań Dziedzictwa Przemysłowego dla Turystyki – 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 93,  
tel.: +48 32 271 40 77 wew. 5110, e-mail: centrum@kopalniaguido.pl, www.ihtourism.pl

Muzeum Górnictwa Węglowego – ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, tel.: +48 32 630-30-91, fax: +48 32 277-11-25,  
e-mail: sekretariat@muzeumgornictwa.pl, www.muzeumgornictwa.pl

Muzeum Miejskie w Zabrzu – ul. 3 Maja 6, 41-800 Zabrze, tel.: +48 32 271 56 89, 32 271 70 56, tel./fax: +48 32 271 56 80,  
e-mail: muzeum@muzeum-miejskie-zabrze.pl, www.muzeum-miejskie-zabrze.pl

Skansen Górniczy Królowa Luiza – Oddział Muzeum Górnictwa Węglowego – ul. Wolności 410, 41-800 Zabrze,  
tel./fax: +48 32 370-11-27, e-mail biuro: krolowa.luiza@muzeumgornictwa.pl

Szyb Maciej – ul. Srebrna 6, 41-819 Zabrze Maciejów, tel.: +48 32 271 24 49, www.szybmaciej.pl, e-mail: info@szybmaciej.pl

Teatr Nowy w Zabrzu – Plac Teatralny 1, 41-800 Zabrze, tel.: +48 32 271-32-56, e-mail: festiwal@teatrzabrze.pl, www.teatrzabrze.pl

Nauka

Szkoły i uczelnie

Centrum Edukacji Nowe Perspektywy – Partner Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych – Jednostka Terenowa –  
ul. Wolności 402, 41-800 Zabrze, tel./fax: +48 32 777 22 02, +48 501 453 559, e-mail: biuro@noweperspektywy.pl,  
www.noweperspektywy.pl

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych – Plac Warszawski 6, 41-800 Zabrze, tel./fax. :+48 32 278 58 36,  
e-mail: sekretariat@nkjozabrze.edu.pl, www.nkjozabrze.edu.pl

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych – ul. K. Sitki 55, 41-810 Zabrze, tel.: +48 32 275 03 13, fax: +48 32 275 03 13,  
e-mail:osspzabrze@wp.pl, www.szkolaplastyczna.eu

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Stanisława Moniuszki – ul. W. Reymonta 7a, 41-800 Zabrze, tel./fax: +48 32 271 46 79, 
e-mail: psmzabrze@psmzabrze.edu.pl, www.psmzabrze.pl

Politechnika Śląska – Wydział Inżynierii Biomedycznej – ul. Gen. de Gaulle`a 66, 41-800 Zabrze, tel./fax: +48 32 277 74 34,  
www.polsl.pl

Politechnika Śląska – Wydział Organizacji i Zarządzania – ul. F. Roosevelta 26, 41-800 Zabrze, tel.: +48 32 277 73 14,  
fax: +48 32 277 73 61, e-mail: roz@polsl.pl, www.polsl.pl

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu – pl. R. Traugutta 2,  
41-800 Zabrze, tel.: +48 32 271 72 19 wew. 252, +48 32 271 73 10, +48 32 271 26 41, e-mail: dziekzab@sum.edu.pl, www.slam.katowice.pl

Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego – ul. M. Curie-Skłodowskiej 40, 41-800 Zabrze,  
tel./fax: +48 32 273 31 94, tel. kom.: +48 664 455 096, e-mail: dziekanat@zabrze.janski.edu.pl, www.zabrze.janski.edu.pl

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach – Wydział Zamiejscowy w Zabrzu, Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii –  
ul. Park Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, tel.: +48 32 27 11 327, +48 32 27 12 055, fax: 32 27 13 021, e-mail: zabrze@wst.pl,  
www.zabrze.wst.pl

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach – ul. Wolności 406, 
Zabrze (Hala Widowiskowo-Sportowa „Pogoń”), tel.: +48 32 276 13 52

Jednostki naukowo-badawcze:

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk – ul. M. Curie-Skłodowskiej 34, 41-819 Zabrze,  
tel.: +48 32 271 60 77, fax: +48 32 271 29 69, e-mail: sekretariat@cmpw-pan.edu.pl,  www.cchp-pan.zabrze.pl

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi – ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze, tel.: +48 32 373 56 00,  
fax: +48 32 373 56 77, e-mail: sekretariat@frk.pl, www.frk.pl, www.polskieserce.pl, www.robinheart.pl
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Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla – ul. Zamkowa 1, 41-803 Zabrze, tel.: +48 32 271 00 41, fax: +48 32 271 08 09,  
www.ichpw.zabrze.pl

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk – ul. M. Skłodowskiej-Curie 34, 41-819 Zabrze, tel.: +48 32 271 64 81, 
+48 32 271 70 40, fax: +48 32 271 74 70, e-mail: kanc@ipis.zabrze.pl, www.ipis.zabrze.pl

Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM – ul. F. Roosevelta 118, 41-800 Zabrze, tel.: +48 32 271 60 13, fax: +48 32 276 56 08, 
e-mail: itam@itam.zabrze.pl, www.itam.zabrze.pl

Centra handlowe

Galeria Zabrze – ul. Wolności 273, 41-800 Zabrze, www.galeriazabrze.pl

Centrum Handlowe M1 – ul. Plutonowego R. Szkubacza 1, 41-800 Zabrze, tel.: +48 32 37-37-551, fax: +48 32 37-37-559,  
www.zabrze.m1-centrum.pl

Centrum Handlowe „Platan” – Plac Teatralny 12, 41-800 Zabrze, tel.: +48 32 278 67 62, fax: +48 32 278 60 55,  
e-mail: platan@apsysgroup.pl, www.chplatan.pl

Komunikacja

Odległości z Zabrza do ważniejszych miast:

Miasto Długość trasy w km* Dojazd samochodem (h)* Przelot z portu lotniczego  
Katowice Pyrzowice (h)*

Kraków 100 1,5 0,20
Wrocław 180 1,5-2 0,25

Łódź 200 2,5-3 0,25
Warszawa 290 4 1,0

Poznań 360 4 0,25
Bratysława 380 3,5 0,25

Wiedeń 380 4 0,26
Praga 450 4 0,55
Berlin 510 4,5 0,40

Gdańsk 540 6,5 1,30
Paryż 1500 12,5 2,5

* szacunkowo

Międzynarodowe porty lotnicze

Port lotniczy Długość trasy w km* Dojazd samochodem (h)*

Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice  Pyrzowice 35 0,5

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice 88 1

Port lotniczy Ostrawa im. Leoša Janáčka 110 1,5

Port Lotniczy Wrocław  Strachowice im. Mikołaja Kopernika 190 1,5

Port lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta 198 3

Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina Warszawa Okęcie 290 4

Port lotniczy Bratysława im. Milana Rastislava Štefánika 350 3,5

Port Lotniczy Poznań Ławica im. Henryka Wieniawskiego 360 4

Port lotniczy Wiedeń Schwechat 400 4

Port lotniczy Praga im. Václava Havla 470 4,5

Port Lotniczy Berlin Brandenburg 510 5

Port lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy 540 6,5

* szacunkowo

Lokalne lotniska i lądowiska (woj. śląskie)

Port lotniczy / lądowisko Długość trasy w km* Dojazd samochodem (h)*

Gliwice  Trynek 19 0,5

Katowice Muchowiec 23 0,5

Rybnik Gotartowice 40 0,5

Bielsko-Biała Aleksandrowice 80 1,5
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Żar Międzybrodzie Żywieckie 100 1,75

Częstochowa Rudniki 100 1,75

Kaniów – Bielski Park Technologiczny Lotnictwa,  
Przedsiębiorczości i Innowacji

70 1

* szacunkowo

Kolej

Dworzec kolejowy – Plac Dworcowy 2, 41-800 Zabrze, www.pkp.pl

Bezpośrednie połączenia kolejowe z wybranymi miastami w Polsce: Katowice, Warszawa, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Gdynia, 
Kołobrzeg, Kraków

Miasto Dojazd pociągiem ekspresowym (h)*

Katowice 0,5

Warszawa 3,5

Poznań 6,5

Wrocław 2,5

Gdańsk 11

Gdynia 12

Kołobrzeg 15

Kraków 1,5

* szacunkowo

TAXI

P.H.U. „SKORPION” S.C. – ul. B. Hagera 41, tel.: +48 32 278 76 76, +48 32 276 01 76

Prywatne Przedsiębiorstwa Usług Transportowych TELE-TAXI CENTRUM – ul. Dworcowa 8/6, tel.: +48 32 271 39 99,  
+48 32 271 66 66, 96-23 na terenie Zabrza 

PUT „OKTAWA” RADIO TAXI „WEST”– ul. Wolności 345A, Zabrze, tel.: +48 32 278 28 28, fax: +48 32 278 46 66, +48 800-100-513

Zrzeszenie Transportu Prywatnego RADIO TAXI KOPERNIK – ul. J. Heweliusza 9, tel.: +48 32 271 68 68, +48 32 271 96 22, 9622 – na 
terenie Zabrza 

Zdrowie

Narodowy Fundusz Zdrowia – Śląski Oddział Wojewódzki Katowice – kompletna lista ośrodków świadczących usługi medyczne: 
www.nfz-katowice.pl

Szpitale

Centrum Medycyny Sportowej – ul. Zwrotnicza 11g, 41-807 Zabrze Mikulczyce, tel.: +48 32 274 32 11, e-mail: cms@cms-zabrze.com, 
www.cms-zabrze.com

Centrum Medyczne „Silesiana” Sp. z o.o. – ul. Szybowa 2A, 41–808 Zabrze, tel.: +48 32 274 47 57, sekretariat@silesiana.info.pl,  
www.silesiana.info.pl (zespół chirurgii jednego dnia: chirurgia ogólna, ginekologia, ortopedia, otorynolaryngologia)

Międzynarodowe Centrum Dializ – ul. Wolności 61, 41–800 Zabrze, tel.: +48 32 775 65 98, www.eurodial.pl

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. (Placówka nr 1) – Pl. R. Traugutta 6, 41–800 Zabrze,  
tel.: +48 32 277 63 00, e-mail: sekretariat@szpitalzabrze.pl, www.szpitalzabrze.pl

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. (Placówka nr 2) – ul. Zamkowa 4,  
41- 803 Zabrze, tel.: +48 32 271-32-51, fax: +48 32 271-73-11, e-mail: sekretariat@szpitalzabrze.pl, www.szpitalzabrze.pl

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach –  
ul. 3 Maja 13-15, 41-800 Zabrze, tel./fax: +48 32 37-04-531, e-mail: sekretariat@szpital.zabrze.pl, www.szpital.zabrze.pl

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 3 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – ul. ks. K. Koziołka 1,  
41-803 Zabrze, tel.: +48 32 373 22 12, fax: +48 32 275 30 15, e-mail: sekretariat@sk3.zabrze.pl, www.sk3.zabrze.pl

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny w Zabrzu – ul. M. Curie-Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze, tel.: 
+48 32 373 23 00, e-mail: klinika@klinika-zabrze.med.pl, www.klinika-zabrze.med.pl 

Szpital Specjalistyczny SANVIMED – ul. S. Moniuszki 78, 41-807 Zabrze Mikulczyce, tel.: +48 32 271 0 400, +48 32 630 16 16,  
szpital@sanvimed.pl, www.sanvimed.pl
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Śląskie Centrum Chorób Serca – ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze, tel.: +48 32 37 33 700, fax: +48 32 278 43 34,  
e-mail: sek.kch@sccs.pl, www.sccs.pl

Bezpieczeństwo

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu – ul. P. Stalmacha 22, 41-800 Zabrze, tel.: +48 32 376 09 90,  
fax: +48 32 278 17 77, e-mail: straz(at)psp.zabrze.pl, www.psp.zabrze.pl

Komenda Miejska Policji w Zabrzu – ul. 1 Maja 10, 41-800 Zabrze, tel.: 32 277 92 00, www.zabrze.slaska.policja.gov.pl

Straż Miejska w Zabrzu – ul. P. Stalmacha 9, 41-800 Zabrze, tel.: 32 271 24 51, telefon alarmowy: 986 lub + 48 32 271 80 52,   
tel.: kom. dyżurny SM: (24h) +48 519 349 740, fax: +48 32 370 15 43 wew.103, email: straz@strazmiejska.zabrze.pl,  
www.strazmiejska.zabrze.pl

Przydatne linki

• gis.um.zabrze.pl - System Informacji Geograficznej

• gosilesia.pl – turystyczny przewodnik po Śląsku

• kolejeslaskie.com - Koleje Śląskie Sp. z o.o.

• siot.um.zabrze.pl – System Informacji o Terenie 

• www.dlainwestora.um.zabrze.pl – Portal dla Inwestora

• www.gzm.org.pl – Górnośląski Związek Metropolitalny

• www.inwestujwzabrzu.pl – oferta terenów inwestycyjnych przy stadionie

• www.kzkgop.com.pl – Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego 

• www.mal.zabrze.pl – Mapa Aktywności Lokalnej

• www.miasta-polskie.pl – Związek Miast Polskich

• www.nfz-katowice.pl – lista ośrodków świadczących usługi medyczne na Śląsku

• www.poczta-polska.pl – przesyłki pocztowe polskie i zagraniczne

• www.pokladykultury.pl – wydarzenia kulturalne w Zabrzu

• www.rozklad-pkp.pl – rozkład jazdy pociągów

• www.silesia.org.pl – Śląski Związek Gmin i Powiatów

• www.silesia-sot.pl – Śląska Organizacja Turystyczna

• www.tram-silesia.pl - Tramwaje Śląskie S.A.

• www.um.zabrze.pl – portal Urzędu Miejskiego w Zabrzu

• www.um.zabrze.pl/mieszkancy/miasto/plan-zagospodarowania-przestrzennego  
- Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

Ważne adresy i telefony

• Apteka całodobowa „Św. Anny” – ul. H. Sienkiewicza 26a, 41-800 Zabrze tel.: +48 32 376 20 30

• Informacja PKP – +48 32 271 56 26

• Nocna i świąteczna pomoc medyczna – Śląski Ośrodek Onkologii SANIVITAS – ul. Wolności 338B,  
41–800 Zabrze, tel.: +48 32 411 56 57

• Policja – 997, +48 32 277 92 00

• Pogotowie ciepłownicze – 993, +48 32 370 19 00

• Pogotowie energetyczne – 991, +48 32 303 09 91

• Pogotowie gazowe – 992, +48 32 231 34 33

• Pogotowie ratunkowe – 999, +48 32 271 19 13

• Pogotowie wodno-kanalizacyjne – 994, +48 32 271 31 15

• Straż miejska –  986, +48 32 271 24 51, +48 32 271 80 52

• Straż pożarna – 998, +48 32 376 09 90, +48 32 271 20 20, +48 32 777 41 12

• Telefon alarmowy w sieciach komórkowych:  112



Źródła danych i informacji:

Dane, informacje, dokumenty strategiczne, planistyczne i projektowe  
przekazane przez Urząd Miejski w Zabrzu i jednostki podległe

Dane, informacje, dokumenty strategiczne, planistyczne i projektowe przekazane 
przez zabrzańskie przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe, instytucje otoczenia biznesu 
i organizacje pozarządowe

Dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego

Dane statystyczne EUROSTAT

Dane statystyczne Konferencji Narodów Zjednoczonych  
ds. Handlu i Przemysłu (UNCTAD)

The Global Competitiveness Report 2011-2012 / 2012-2013, World Economic Forum

HSBC Global Conections Raport Poland 2013

Podatki w Polsce – Edycja 2012, Polska Agencja Informacji i Inwestycji  
Zagranicznych S.A.

Polska w międzynarodowych rankingach na tle krajów region III kwartał 2012 roku, 
Departament Informacji Gospodarczej, Polska Agencja Informacji i Inwestycji 
Zagranicznych S.A.
Raport European Cities and Regions of the Future 2012/2013
Zagraniczne Inwestycje Bezpośrednie w Polsce w 2011 roku,  
Departament Statystyki Narodowy Bank Polski

memorandum inwestycyjne



Zabrze

Miasto Odległość od Zabrza
Ad-Dauha 5 684 km

Berlin 510 km
Bruksela 1 218 km

Delhi 6 726 km
Dubaj 5 991 km

Helsinki 1 372 km
Londyn 1 561 km
Moskwa 1 595 km

Nowy Jork 6 836 km
Oslo 1 536 km
Paryż 1 457 km
Pekin 7 192 km
Rzym 1 499 km
Seul 8 000 km
Tokio 8 847 km

Toronto 6 929 km
Warszawa 305 km

Waszyngton 7 162 km
Miasta partnerskie

Essen (Niemcy) 979 km
Kaliningrad (Rosja) 635 km

Lund (Szwecja) 998 km
Rotherham (Wielka Brytania) 1 844 km

Równe (Ukraina) 651 km
Sangerhausen (Niemcy) 636 km

Seclin (Francja) 1 335 km
Trnawa (Słowacja) 305 km

Zahla (Liban) 2 304 km

Zabrze
Odległości od miast w Europie i na świecie

Wydawca:
Miasto Zabrze

ul. Powstańców Śl. 5-7
41-800 Zabrze

www.um.zabrze.pl

Zdjęcia/Wizualizacje:
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN,

archiwum Antoniego Cygana (fotografie autorstwa Piotra Muschalika),  
Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii  

im. prof. Z. Religi (fotografie autorstwa Mariusza Jakubowskiego),  
Hotele Diament S.A., Kombinat Koksochemiczny „Zabrze” S.A.,  

Muzeum Miejskie w Zabrzu, Politechnika Śląska – Wydział Inżynierii  
Biomedycznej, Stadion w Zabrzu Sp. z o.o., Śląski Uniwersytet Medyczny,  

Śląskie Centrum Chorób Serca, Urząd Miejski w Zabrzu,  
VOIGT Sp. z o.o., archiwum Mariana Oslislo/M-Studio s.c.,

CREATIVE TOWER (fotografie autorstwa Anny Liwii Gołąb)

Redakcja i druk: 
Zespół ekspertów CREATIVE TOWER w składzie:  

Paweł Gałecki, Lidia Gawlak, Anna Liwia Gołąb,   
Wojciech Kodłubański, Małgorzata Krzysztofik, Iwona Majewska,  

Anna Ober, Anna Somorowska we współpracy z sektorem biznesowym,  
samorządowym, uczelniami wyższymi, instytucjami otoczenia biznesu  

oraz organizacjami pozarządowymi.



Miasta Zabrze
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