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1. Dlaczego badania przedsiębiorców w Zabrzu miały duży odzew? 

– czerwiec 2020r. to 154 firmy, luty 2020r. to 313 firm zarówno w ramach lokalnej przedsiębiorczości, 

jak i dużych inwestycji

2. Wnioski z badania przedsiębiorców w trakcie pandemii – w czerwcu 2020r.

3. Dane liczbowe i działania Miasta.



1. Relacje z przedsiębiorcami – czyli dlaczego badania na taką skalę były możliwe?

Lokalna przedsiębiorczość

Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości – wydział całkowicie oddelegowany do zaspokajania potrzeb 
przedsiębiorców

- Konkurs Zabrzański Biznesplan
- Karta Młodego Przedsiębiorcy

- Organizacja wydarzeń umożliwiających przedsiębiorcom prezentację swoich firm (Piknik w rytmie 
firmy, Jarmark Bożonarodzeniowy, śniadania biznesowe)

- Bieżąca pomoc w załatwianiu spraw w Urzędzie, prawnik do dyspozycji
- Informowanie o szkoleniach, źródłach dofinansowań, wydarzeniach biznesowych 

- Współpraca z ZUS, PUP, Urzędem Skarbowym i Krajową Izbą Doradców Podatkowych (ich 
pracownicy pełnią dyżury w ZCRP)

Projekt unijny „Pakiet na start 1 i 2” – dotacje na działalność gospodarczą, szkolenia i wsparcie 
pomostowe przez 12 miesięcy



• Obszar inwestycji: 171 ha

• Powierzchnia gruntów inwestycyjnych: 137 ha

• 137 ha x 30 osób/ha = 4110 miejsc pracy

• 31 inwestorów z Polski, Korei Południowej, Chin, Holandii, Belgii, Turcji, Tajwanu i Stanów 

Zjednoczonych.

• Sprzedano 116,6 ha gruntów inwestycyjnych, co stanowi 86% wszystkich dostępnych gruntów 

inwestycyjnych.

• Ze sprzedaży działek uzyskano dotychczas 135,3 mln PLN netto.

• Najlepszy park przemysłowy na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – jeden z najlepiej przygotowanych 

i położonych terenów inwestycyjnych w Polsce. 

• W 2016 r. teren otrzymał główną nagrodę w konkursie „Grunt na Medal” organizowanym przez Polską Agencję 

Inwestycji i Handlu.

1. Relacje z przedsiębiorcami – czyli dlaczego badania na taką skalę były możliwe?

Duże inwestycje

Biuro ds. Obsługi Inwestorów – oddelegowane do prac związanych 
z pozyskiwaniem dużych inwestorów , tworzeniem dla nich odpowiednich warunków, Specjalna Strefa Ekonomiczna



- Już teraz - Rozpoczął działalność Oficer Start-
upowy

Program Rozwój Lokalny 

i nasz projekt „Miasto 

Przestrzenią Rozwoju” 

Szerokie konsultacje 

społeczne

Przedsiębiorcy:
- Ankieta: Ocena stanu i warunków rozwoju 

przedsiębiorczości
Czas trwania: 07.02-15.02.2020

Liczba respondentów: 313, z tego połowa to 
firmy prowadzone przez mieszkańców

- Wywiady, ankiety i gromadzenie Kart 
Przedsięwzięć w trakcie „Pikniku w 

Rytmie firmy” – wrzesień 2020

Młodzież:
Badanie ankietowe - przeprowadzono 

w dniach: 10.02-14.02.2020
próba: ostatnie klasy szkół średnich 

czyli 1129 uczniów

- Spotkanie „Młodzi w Zabrzu”, 
Komunikator Zoom, 29 maja 2020 r., 

godz. 11:00-12:30

- Młodzi ludzie deklarują chęć „powrotu do miasta” po studiach 
- Młodzi ludzie planując założenie działalności gospodarczej bazują na swojej wiedzy i pasji
- Potencjał naukowy, zwłaszcza w medycynie

- W Planie Rozwoju Lokalnego założono działania szkoleniowe zmierzające do rozwoju start-upów
oraz propagujące przedsiębiorczość wśród młodych ludzi

- W Planie Rozwoju Instytucjonalnego podążamy w kierunku smart city, aby podążać za potrzebami 
nowego typu przedsiębiorców



2. Wnioski z badania przedsiębiorców w trakcie pandemii – w czerwcu 2020r.

Badanie ankietowe przeprowadzono drogą elektroniczną w dniach 4.06.-16.06.2020, udział wzięło 154 respondentów

• w badaniu wzięły udział w większości firmy usługowe – 59%, firmy mikro, w zdecydowanej większości płatnicy podatku PIT – 84%

• problemy we współpracy z kooperantami (54% pogorszenie i znaczne pogorszenie)

• spadek liczby obsłużonych klientów – znaczne pogorszenie 54%

• 76% badanych deklaruje pogorszenie i znaczne pogorszenie płynności finansowej

• pogorszenie osiąganych wyników finansowych – 86%

• poziom współpracy z samorządem – bez zmian - 65% deklaruje „porównywalny poziom współpracy”

• dostępność wykwalifikowanych pracowników pozostaje na porównywalnym poziomie, chociaż 39% respondentów deklaruje pogorszenie

• Firmy nie przewidują radykalnych zmian w swoich działalnościach. Nie zamierzają zawieszać ani likwidować działalności, nie redukować zatrudnienia, nie zmieniać

siedziby. Planują kontynuować działalność bazując na indywidualnych kontaktach z klientami (63%).

Oczekiwania wskazywane przez ankietowanych:

- bezwarunkowe zwolnienie z ZUS i PIT przez minimum rok od marca 2020, wsparcie finansowe, współpraca i rozmowy z przedsiębiorcami, 
odblokowanie polityki ograniczeń w bankach, niższe podatki



3. Dane liczbowe i działania Miasta w związku z koronawirusem
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3. Dane liczbowe i działania Miasta w związku z koronawirusem

1) Podatki: Przedsiębiorca posiadający nieruchomość na terenie Miasta Zabrze i którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych 
z powodu COVID-19 mógł ubiegać się o przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości – gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. –
aktualnie okres od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

2) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: Przedsiębiorcy mają możliwość złożenia nowej deklaracji, dzięki której nie zapłacą za odpady. Właściciele nieruchomości, których działalność 
uległa zawieszeniu w związku z zagrożeniem epidemicznym mogą złożyć nową deklarację wygaszającą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3) Opłaty za wodę i kanalizację:  Przesunięcie terminu płatności, nienaliczanie odsetek za nieterminowe regulowanie płatności, wstrzymanie działań windykacyjnych na wniosek odbiorcy, 
wstrzymanie procedury odcięcia dopływu wody na wniosek odbiorcy, czasowe niewystawianie obciążeń dla zakładów przemysłowych.
ZPWiK Sp. z o.o. - gotowość nieodpłatnego wspierania w walce z COVID 19 poprzez dezynfekcję mobilnym system ozonowania infrastruktury miejskiej, która się do tego kwalifikuje (ozonowanie 
wodą wysoko ozonowaną lub ozonem gazowym).

4) Opłaty na targowiskach gminnych: Obniżenie 50 % opłat wynikających z umów zawartych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż na targowisku oraz korzystających ze stanowisk 
kwiatowych. Na wniosek kontrahenta możliwość ustalenia nowych terminów płatności. 

5) Czynsz w lokach gminnych, Dzierżawa nieruchomości gminnych, Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego: odstąpienie od dochodzenia należności pieniężnych – aktualnie do 31 grudnia 
2020

6) Opłata za postój pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Zabrzu: od 26 marca br. do odwołania zawieszono pobór opłat za postój pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania 
Niestrzeżonego w Zabrzu.

7) Zobowiązania publicznoprawne: Opłaty za zajęcia pasa drogowego, opłaty za postój pojazdu w strefie płatnego parkowania wraz z opłatą dodatkową, opłaty za korzystanie przez przewoźnika z 
przystanku lub dworca Miasta Zabrze, opłaty za dzierżawę gruntów gminy i Skarbu Państwa pod reklamy, dzierżawy słupów ogłoszeniowych, zwrotu kosztów oświetlenia - ulgi, odroczenia, rozłożenia 
należności na raty, umorzenia w części lub w całości.

8) Działania ZCRP:
• Doradztwo prawne prowadzone rotacyjnie telefonicznie lub w siedzibie ZCRP, z zachowaniem reżimu sanitarnego
• Doradcy podatkowi (Krajowa Izba Doradców Podatkowych) również zgodzili się udzielać telefonicznych porad w określonych ramach czasowych; 

informacja dla przedsiębiorców na stronie www i w portalach społecznościowych 

• Wsparcie przedsiębiorców w trakcie pandemii



Dziękujemy za uwagę


