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Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Metropolii "Silesia", skupiającej 14 miast na pra-
2wach powiatu. Powierzchnię  1218 km   Metropolii zamieszkują 2 miliony ludzi. To po-

tencjał, którego inwestorzy nie mogą pominąć, planując nowe przedsięwzięcia. Wschodnia 
brama do Metropolii prowadzi przez Dąbrowę Górniczą, największe obszarowo miasto w re-
gionie, dziewiąte pod względem wielkości w Polsce.
Intrygująca i barwna historia, ciekawe zabytki i unikatowa przyroda, imprezy sportowe
i wydarzenia kulturalne, ośrodek akademicki i nowoczesne, prężnie rozwijające się firmy - 
to właśnie Dąbrowa Górnicza. Zielona, młoda i dynamiczna. 

To dobre miejsce na lokowanie gospodarczych 
przedsięwzięć. Atuty miasta oraz dogodne warunki 
stwarzane rozwojowi biznesu powodują, że przed-
siębiorcy inwestują w nowe zakłady pracy oraz 
rozwijają już istniejące. Oprócz wielkich potenta-
tów w sferze hutnictwa i przemysłu koksowniczego 
rozwija się około 11 tysięcy drobnych, często 
rodzinnych przedsiębiorstw.

W ciągu ostatnich 12 lat w gospodarce silnie 
zaznaczyła się obecność przedsiębiorstw branży 
budowlanej, producentów szkła, motoryzacyjnej, 
przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz 
elektronicznej i logistycznej.

Miasto, dysponując atrakcyjnymi terenami inwesty-
cyjnymi i szerokim zasobem kadr, daje duże możli-
wości rozwijania przedsięwzięć biznesowych. Prio-
rytetowo traktuje te, które sprzyjają aktywizacji 
gospodarczej, inwestycje oparte na nowoczesnych, 
przyjaznych środowisku technologiach oraz nowa-
torskie inicjatywy w sferze rekreacji i turystyki.

Nazwa Dąbrowy Górniczej wywodzi się od miejsca, 
w którym rosną dęby, drzewa symbolizujące siłę, 
wytrzymałość i długowieczność

Zapraszamy do zapoznania się z profilem spo-
łeczno-gospodarczym oraz ofertą inwestycyjną.

Ośrodki kształcenia wyższego

Powierzchnia terenów
inwestycyjnych

Obszar w granicach Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Powierzchnia czterech pięknych i czystych
dąbrowskich jezior Pogoria

Tereny objęte obowiązującymi
miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego

Plany w opracowaniu

...................... 3

................................. 300 ha

............. 187 ha

................... 860 ha

........... 43,1%

........................... 8,67%

Powierzchnia

Mieszkańcy

Mieszkańcy w wieku produkcyjnym

Przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwa z udziałem
kapitału zagranicznego

Budżet miasta

Stopa bezrobocia ...............................   11,1%

.............................. 188,96 km  

..................................... 123 475

............. 66%

............................... 12 402

........................... 149
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Dąbrowa Górnicza w liczbach (2014 r.) 

Dąbrowa Górnicza to miejsce silnego wzrostu

Archiwum Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej

/wydatki ogółem 2014/ ................ 856 031 452,00 zł



LOKALIZACJA

• usytuowana na przecięciu dwóch dróg krajowych -
DK 94 (Kraków – Wrocław) i DK 1 (Cieszyn – Gdańsk)

• posiada znakomite połączenie z trasami między-
narodowymi: 

Ř zachód - wschód (droga łącząca 
Norymbergę, Drezno, Wrocław, Katowice, 
Lwów, Kijów) 

Ř północ - południe (Skandynawia – Gdańsk – 
Warszawa – Kraków - Ostrawa).

Odległości do przejść granicznych:

• Słowacja: Zwardoń 170 km

Chyżne 170 km

• Czechy: Cieszyn 100 km

• Niemcy: Zgorzelec 350 km

• Ukraina:  Medyka 320 km

W pobliżu Dąbrowy Górniczej (1 km od granicy) 
znajduje się Międzynarodowe Centrum Logistyczne 
EUROTERMINAL w Sławkowie z linią szerokotorową 
umożliwiającą transport towarów na Ukrainę, do 
Rosji oraz Azji. Bezpośrednie połączenie z Inter-
kontynentalną Transsyberyjską Koleją dawnym Jed-
wabnym Szlakiem z Chin przez Kazachstan - trans-
port na Daleki Wschód. 

W bliskiej odległości znajdują się trzy 
międzynarodowe porty lotnicze:

• dwa międzynarodowe lotniska w promieniu 70 
km: w Katowicach Pyrzowicach (20 km) 
i w Krakowie Balicach (70 km),

• Ostrawa – 130 km.

Transport wodny zapewnia Kanał Gliwicki łączący 
port rzeczny w Gliwicach ze Szczecinem. Oddalony 
jest o 50 km od Dąbrowy Górniczej.

Dąbrowa GórniczaDąbrowa Górnicza
Bratysława

Praga
Wiedeń

Berlin

Dąbrowa GórniczaDąbrowa Górnicza

Katowice

Euroterminal
Sławków

Port rzeczny
Gliwice

Lotnisko Pyrzowice

Lotnisko Balice

Warszawa
Poznań

Gdańsk

Łódź

DK1

Dąbrowa GórniczaDąbrowa Górnicza
Kraków

Wrocław

DK94

Budapeszt

W promieniu 600 km od Dąbrowy znajduje się sześć 
stolic europejskich: 

• Warszawa 270 km • Budapeszt         450 km 

• Berlin 540 km • Praga              400 km 

• Bratysława 380 km • Wiedeń             450 km 
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POTENCJAŁ GOSPODARCZY

O gospodarce Dąbrowy Górniczej w dużej mierze 
decyduje działalność 16 największych przedsię-
biorstw, w których zatrudnienie przekracza 250 
pracowników. Drugą grupę stanowi 119 firm zatru-
dniających od 50 do 250 pracowników. Jednakże
w strukturze przeważają małe, często rodzinne 
firmy. 149 podmiotów to przedsiębiorstwa z kapita-
łem zagranicznym (m.in. indyjsko-brytyjskim, fran-
cuskim, włoskim, szwajcarskim, niemieckim, 

belgijskim, austriackim, hiszpańskim, chińskim).
Po latach dominacji górnictwa, hutnictwa, branży 
koksowniczej, czyli przemysłu ciężkiego, znaczenia  
nabrał sektor usługowo przetwórczy. Pomimo 
działania w sektorze gospodarki dąbrowskie 
przeds iębiorstwa inwestują w nowości  
technologiczne, posiadają własne laboratoria, 
gdzie prowadzą analizy i badania, zmieniają 
produkcję na nowoczesną i ekologiczną.

ogółem

przemysł i budownictwo,
wytwarzanie i zaopatrzenie w media

handel, usługi i transport

małe firmy

mikroprzedsiębiorstwa

2009

2010

2011

średnie firmy

duże przedsiębiorstwa

usługi dla biznesu

hotele i restauracje

inne

w tym:

Struktura przedsiębiorstw według form prawnych (GUS, 2013)

Struktura przedsiębiorstw według PKD (GUS, 2013)

Firmy według wielkości (GUS, 2013)

Liczba podmiotów gospodarczych na 10 000 mieszkańców (GUS, 2013)

12 402

2954

11 759

956

1006

949

23%

38%

18%

3%

18%

4859

508

 119

16

2305 

414

2270

9234

1159

149

1614

osoby fizyczne
prowadzące działalność gospodarczą

spółki handlowe

spółki z udziałem
kapitału zagranicznego

spółdzielnie, fundacje,
stowarzyszenia i organizacje

pozostałe

2012 967

246

2013 1000
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ZAINWESTOWALI U NAS

Przemysł ciężki, górnictwo

Elektronika 
i nowoczesna technologia

Przemysł stalowy, 
wyroby hutnicze

Przemysł chemiczny
i tworzywa sztuczne

Narzędzia, maszyny
i urządenia elektryczne

Motoryzacja

Logistyka

Produkcja szkła
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KAPITAŁ LUDZKI

Atutem miasta jest młode i wykształcone społe-
czeństwo, obecnie w Dąbrowie Górniczej mieszka 
ponad 123 tys. ludzi, w tym prawie 66 % w wieku 
produkcyjnym. 

Urząd Miejski wraz z organizacjami gospodarczymi
i przedsiębiorcami podejmuje szereg starań, 
których celem jest dopasowanie kierunków kształ-
cenia do potrzeb rynku pracy. W ramach warszta-
tów i konferencji wymienia się opinie i pomysły 
dotyczące wymogów rynku pracy oraz dostosowania 
do nich profili kształcenia. Owocem tych działań są 
nowe kierunki w szkołach ponadgimnazjalnych, 
kształcące pod potrzeby funkcjonujących w mieś-
cie zakładów pracy oraz umowy szkół z przedsię-
biorcami przygotowujące uczniów w ramach prak-
tyk do przyszłej pracy. Przedsięwzięcia tego rodza-
ju przekładają się na zmniejszenie bezrobocia
i pozwalają młodym ludziom lepiej planować 

ścieżki rozwoju zawodowego. Tym sposobem dla 
przedsiębiorców Dąbrowa staje się profesjonalnym 
zasobem gruntownie i fachowo przygotowanych 
kadr.

W Dąbrowie organizowane są ogólnopolskie akcje, 
takie jak Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 
i  Dzień Przedsiębiorczości.  Aktywność, 
zaangażowanie oraz współpraca samorządu
i biznesu pozwalają młodzieży szkolnej w trakcie 
ich trwania - podczas praktyk, wykładów i prezen-
tacji - poznać specyfikę pracy w przedsiębior-
stwach działających w Dąbrowie. Młodzi mieszkań-
cy zyskują dzięki temu wiedzę, jakie kompetencje
i umiejętności wymagane są w poszczególnych 
firmach, weryfikują też swoje wyobrażenia na te-
mat funkcjonowania różnorodnych branż i sektorów 
rynku. Do tego nowatorskiego przedsięwzięcia włą-
cza się sukcesywnie coraz więcej zakładów pracy

Szkoły wyższe:

Cztery zespoły szkół zawodowych technicznych:

Najpopularniejsze kierunki kształcenia ponadgim-
nazjalnego:

• Politechnika Śląska w Gliwicach 
Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny

- kierunek: technologia chemiczna;

ź Wyższa Szkoła Biznesu;

ź Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego;

 
jeden ekonomiczny i trzy techniczne; 

 technik mechanik, technik informatyk, 
technik ekonomista, technik elektronik, technik 
hotelarstwa, technik logistyk.

15%
wiek przedprodukcyjny

19%
wiek poprodukcyjny

66%
wiek produkcyjny

Liczba
mieszkańców

(stan na sierpień 2014)

gęstość zaludnienia

2osób/km

123 475

675

rok 2010/2011

rok 2011/2012

Studenci dąbrowskich uczelni

Liczba porozumień zawartych
z przedsiębiorcami
w zakresie praktyk,
staży itp.

2008 2009 2010 2011

138
154 142

197

8281

8467

rok 2012/2013 8765

2012

224 

rok 2013/2014  9247

2013

298 
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KAPITAŁ LUDZKI

Dąbrowa Górnicza

Dąbrowa Górnicza

rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo,
rybactwo

przemysł i budownictwo

usługi rynkowe

usługi nierynkowe

w tym kobiet

w tym kobiet

Pracujący w 2012 r. (GUS)

Ludność w wieku produkcyjnym w 2012 r. (GUS)

Liczba bezrobotnych
- stan na dzień 30.06.2014 r. (WUP w Katowicach)

Liczba bezrobotnych według grup wiekowych
- stan na dzień 30.06.2014 r. (WUP w Katowicach)

Pracujący według grup sekcji w 2012 r. (GUS)

39 626

82 645

2011

2012

Stopa bezrobocia w Dąbrowie Górniczej (GUS)

11,4%

11,3%

484

21 643

7750

9746

       39,14%

39 264

6555

3370

3185

934

1673
5811840

1527

kobiety

mężczyźni

wykształcenie  wyższe

wykształcenie policealne i średnie zawodowe

wykształcenie średnie ogólnokształcące

wykształcenie zasadnicze zawodowe

wykształcenie gimnazjalne i poniżej

1024384

2882

2300

1974

1361
18-24 lata

25-34 lata

34-44 lata

45-54 lata

55-59 lat

60-64 lata

15 512

2013

2014

12,3%

11,1%



KAPITAŁ LUDZKI

Dąbrowa Górnicza

Sosnowiec

Katowice

Gliwice

20132012Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w zł (GUS)

4255,34

3372,99

4966,8

4137,93

4324,15

3480,50

5270,37

4329,27
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KOSZT PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

2Rynkowe stawki czynszu (na podstawie informacji z kilku agencji nieruchomości) za m  w lokalu użytkowym,
lokalu biurowym, mieszkaniu w centrum miasta

2Średnie ceny gruntów w centrum (średnia cena m  z pięciu ostatnich miejskich przetargów i średnia cena
wyliczona przez trzy różne agencje nieruchomości)

2Średnie ceny gruntów na peryferiach (średnia cena m  z pięciu ostatnich miejskich przetargów i średnia cena
wyliczona przez trzy różne agencje nieruchomości)

Ceny przykładowych usług

Orientacyjna stawka tłumacza przysięgłego za stronę A4 i tłumacza konsekutywnego za godz. tłumaczenia

lokal

usługa

tłumacz przysięgły

lokal użytkowy (np. usługowy)

2średnia cena m  wg przetargów

2średnia cena m  wg przetargów

1 km taxi

język z języka obcego na język obcy

25-45 zł

143,00 zł 

117,00 zł 

2,00 zł (taryfa dzienna) 3,00 - 4,00 zł (taryfa nocna)

25-35 zł

250,00 zł 

100,00 zł 

BEZPŁATNE

miesięczny czynsz: 1200 -2200 zł

lokal biurowy

2średnia cena m  wg agencji nieruchomości

2średnia cena m  wg agencji nieruchomości

godzina parkowania w centrum miasta

mieszkanie w centrum miasta

cena

cena

tłumacz konsekutywny

angielski,
niemiecki

włoski, turecki,
słowacki

hiszpański,
węgierski,

czeski, serbski,
holenderski,

bośniacki

francuski,
rosyjski

42,00 zł netto 45,00 nettozł 

45,00 zł netto

100,00 netto/godz.zł 

48,00 nettozł 

48,00 zł netto 55,00 nettozł 

55,00 nettozł 65,00 nettozł 
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KOSZT PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

1. od budynków lub ich części:

2a) mieszkalnych od 1 m  powierzchni użytko-
wej: 0,66 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadzenie 

2działalności gospodarczej od 1 m  powierz-
chni użytkowej: 22,37 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 

2materiałem siewnym od 1 m  powierzchni 
użytkowej: 10,61 zł

d) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie udzielania świadczeń 

2zdrowotnych od 1 m  powierzchni użytkowej:  
4,60 zł

e) lokale, sale lekcyjne oraz obiekty sporto-
we, będące we władaniu placówek objętych 
systemem oświaty, wykorzystywanych na 
prowadzenie działalności gospodarczej nie 
niezwiązanej z działalnością oświatową lub 
objętych systemem pomocy społecznej,
wykorzystywanych na prowadzenie  

2działalności gospodarczej od 1 m
powierzchni użytkowej: 6,65 zł

Roczne stawki podatku od nieruchomości (2014/2015 r.):

f) pozostałych budynków lub ich części, w tym:

- od pozostałych budynków, w tym zajętych 
na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez 

2organizacje pożytku publicznego od 1 m  
powierzchni użytkowej: 7,41 zł

- od budynków gospodarczych (stodoły, obo-
2ry, komórki, chlewy) od 1 m  powierzchni 

użytkowej: 3,84 zł;

2. od wartości budowli lub ich części związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej: 2%; 

3. od gruntów, w tym:

a) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na sposób zakwa-
lifikowania w ewidencji gruntów i budynków 

2- od 1 m : 0,81 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych – od 1 ha:   
4,23 zł.
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MIASTO DUŻYCH INWESTYCJI

Dąbrowa Górnicza pod względem dochodów miasta dysponuje jednym z największych bud-
żetów w klasyfikacji miast na prawach powiatu. Z roku na rok rosną wydatki miasta na in-
westycje.  

Największe inwestycje zrealizowane w ostatnich latach 

ź Miejski System Informacji Przestrzennej – połączenie 
w jeden system informatycznych baz danych 
funkcjonujących w Urzędzie Miejskim w celu 
maksymalnego wykorzystania zawartych w nich 
informacji. Koszt projektu – 3 200 000 zł.

ź Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA – 
w ramach nowej infrastruktury powstało molo nad 
Pogorią III, plac zabaw dla dzieci, zespół boisk oraz 30 
km nowych ścieżek rowerowych utworzonych wspólnie 
z miastami Będzin, Siewierz i Sławków. Kosz inwestycji – 
24 578 326 zł.

ź Kompleksowa termomodernizacja ponad 20 placówek 
oświatowych wraz z budową i modernizacją obiektów 
sportowych, w tym:

ź Zespół Szkół Muzycznych nr 1- 12 000 000 zł,      
zaplanowana jest jeszcze budowa boiska i Sali     
koncertowej na kwotę 32 000 000 zł.

ź  Zespół Szkół nr 7 – 14 500 000 zł.

ź Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego 
z kompleksem sportowym dla Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej – 71 000 000 zł.

ź Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi 
przy ul. Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej. Koszt 
inwestycji – 5 929 256,91 zł.

ź Zagłębiowskie Centrum Onkologii – realizacja I etapu 
utworzenia ZCO – 8 525 000 zł.

ź Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego – 
Tucznawa w Dąbrowie Górniczej: Etap I, Etap II, Etap III. 
Inwestycja polegała na wybudowaniu drogi 
o całkowitej długości prawie 9 km.  Inwestycja 
obejmowała roboty budowlane w zakresie rond, 
skrzyżowań dróg, prace odwadniające oraz oświetlenie 
dróg. W konsekwencji powstało połączenie 
komunikacyjne z największym teren inwestycyjnym 
w Polsce południowej – Tucznawą o całkowitej 
powierzchni 259ha.Koszt inwestycji – 66 256 269,01 zł.

ź Przebudowa drogi krajowej nr 94 na odcinku od 
granicy z gminą Sławków do granicy z gminą 
Sosnowiec wraz z przebudową wiaduktu 
drogowego nad drogą wojewódzką nr 790. Koszt 
inwestycji – 272 381 203,17 zł.

ź Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia 
w Dąbrowie Górniczej – dziedzictwa kulturowego 
Zagłębia Dąbrowskiego. Łączny koszt realizacji 
2 etapów inwestycji – 72 079 870,03 zł.

ź Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej 
w gminie Dąbrowa Górnicza – etap II. 
Szacowana wartość inwestycji – 163 372 730 zł.

ź Wyeliminowanie odprowadzania ścieków 
bytowych z centrum miasta do wód rzeki Pogoria. 
Szacowana wartość inwestycji – 61 060 741,45 zł.

ź Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla 
Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej,
w tym etap I ul. Majakowskiego. Szacowana 
wartość inwestycji – 64 420 433,30 zł. 

ź Termomodernizacja placówek oświatowych - 
Szkoła Podstawowa nr 20. Szacowana wartość 
inwestycji – 21 639 010 zł.

ź Budowa szerokopasmowego Internetu na terenie 
Dąbrowy Górniczej – 53 km nowoczesnej sieci 
światłowodowej, hotspoty, monitoring wizyjny. 
Szacowana wartość inwestycji – 22 700 000 zł.

Największe inwestycje w realizacji

Archiwum Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej
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FINANSE PUBLICZNE

2010

2011

Dąbrowa Górnicza Katowice

Dochody i wydatki budżetów powiatów
i miast na prawach powiatu
na 1 mieszkańca w zł (GUS)

14,40%

24,20%

Dąbrowa Górnicza

Sosnowiec

Katowice

Gliwice

2010

2011

Wydatki na inwestycje własne gminy w stosunku do wydatków ogólnych gminy
(budżet miasta)

Wydatki na inwestycje własne gminy w stosunku do wydatków
ogólnych gminy (budżet miasta)

ogólne wydatki w gminie
w zł

nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach
na 1 mieszkańca

w zł (GUS)

wartość brutto środków trwałych
na 1 mieszkańca

w zł (GUS)

wydatki na inwestycje własne gminy
z budżetu gminy 

w zł  

wydatki na inwestycje własne gminy
w stosunku do wydatków

ogólnych gminy
w %

4874,00

2331,00

6048,00

5334,00

7288,00

2690,00

7557,00

8543,00

109 708,60

54 329,20

94 743,80

90 923,50

101 479,00

30 347,00

78 823,00

80 257,00

495 905 697,17

572 549 123,55

71 388 646,74

138 573 819,55

14,40

24,20

2010 20122011 2010

2011
4452,61

4382,39

2012

2013

718 962 130,00

698 127 229,24

161 041 557,14

274 181 629,92

22,40

35,41

2012

2013

22,40%

109 231,00

29 178,00

86 390,00

85 748,00

2011

5233,00

2486,00

8259,00

7377,00

2012

2012
4702,26

4512,32

2013
4772,31

5114,84

2014 856 031 452,50 362 159 780,21 13,77

2014 13,77%

35,41%
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OBSŁUGA INWESTORA

Każdy przedsiębiorca, który zdecyduje się na pro-
wadzenie działalności w Dąbrowie Górniczej, może 
liczyć na profesjonalne wsparcie ze strony admi-
nistracji i instytucji okołobiznesowych, skorzystać
z ulg inwestycyjnych czy sięgnąć po wykwalifi-
kowanych i doświadczonych pracowników. Szerokie 
spectrum działających firm świadczy o tym, że Dą-
browa sprzyja biznesowi z różnych branż.

1. Ulgi w podatkach na terenie Katowickiej Spec-
jalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Sosno-
wiecko–Dąbrowskiej

Pomoc publiczna oferowana z tytułu kosztów no-
wej inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy.

Inwestorowi przysługuje zwolnienie z podatku 
CIT, które określane jest mianem pomocy regio-
nalnej. Pomoc ta udzielana jest z tytułu:

- kosztów nowej inwestycji - wówczas wielkość 
pomocy liczona jest jako iloczyn maksymalnej 
intensywności pomocy określonej dla danego 
obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących 
się do objęcia pomocą, lub

- tworzenia nowych miejsc pracy - wówczas 
wielkość pomocy liczona jest jako iloczyn ma-
ksymalnej intensywności pomocy określonej 
dla danego obszaru i dwuletnich kosztów pracy 
nowo zatrudnionych pracowników.

Maksymalna intensywność pomocy regionalnej 
w województwie śląskim wynosi obecnie 40%. 
Dla mikro- i małych przedsiębiorstw 
m a k s y m a l n a  i n t e n s y w n o ś ć  p o m o c y
regionalnej została podwyższona do 60% 
a dla średnich przedsiębiorstw do 50%.

Dane statystyczne:

- obszar podstrefy - ponad 187 ha powierzchni 
miasta objęte strefą,

- inwestorzy - 43 w całej podstrefie 10 w Dąbro-
wie Górniczej,

- całkowita liczba miejsc pracy – 8041,

- nakłady inwestycyjne – 2,3 mld zł.

Pozycję miasta potwierdzają także liczne nagrody
i uzyskane certyfikaty:

ź 2014 r. – pierwsze miejsce - Ranking 
Samorządów RP 2014. Najlepiej wykorzystujący 
fundusze unijne w kategorii miast na prawach 
powiatu.

2. Opieka nad inwestorem przez cały proces inwes-
tycyjny

Biuro Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów ofe-
ruje pomoc w wyborze lokalizacji inwestycji, 
doradztwo przy realizacji konkretnych projek-
tów inwestycyjnych, a także wspomaganie orga-
nizacyjne w fazie przygotowania i realizacji 
inwestycji oraz szeroko pojętą współpracę w za-
kresie rozwoju przedsiębiorczości i projektów 
rewitalizacyjnych.

Osoby pierwszego kontaktu:

Ewa Fudali-Bondel
obsługa inwestora
tel.: + 48 32 295 96 97
e-mail: efudali@idabrowa.pl

Karolina Karlik
obsługa inwestora
tel.: + 48 32 295 69 90 
e-mail: kkarlik@idabrowa.pl

Anna Saltarska-Stachura
strategia
tel.: + 48 32 295 96 86
e-mail: asaltarska@idabrowa.pl

Aneta Nowak
rewitalizacja
tel. +48 32 295 68 85
e-mail: anowak@idabrowa.pl

Podstrefa Sosnowiecko-Dąbrowska
OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU
Bartłomiej Leszczyński
tel.: +48 32 298 89 69 
e-mail: b_leszczynski@ksse.com.pl

ź 2013 r. – pierwsze miejsce w konkursie Top 
inwestycje komunalne 2013. Konkurs 
organizowany przez Grupę PTWP, organizatora 
Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC) 
w Katowicach. 

ź 2012 r. - Miasto Lider Programu "Samorząd, który 
wspiera MŚP”.

ź 2011 r. - drugie miejsce w Polsce wśród miast
najbardziej przyjaznych biznesowi - Ranking 
„Newsweek”. Kryterium - koszty i warunki 
prowadzenia działalności gospodarczej.            

ź 2010 r. - szóste miejsce w Polsce – Ranking 
polskich miast atrakcyjnych dla biznesu FORBES 
kategorii od 50 do 150 tys. mieszkańców. 
Kryterium - tempo przyrostu nowych spółek oraz 
otwarcie miasta na nowe inwestycje.

Maciej Skórczyński
przedsiębiorczość
tel. +48 32 295 96 86
e-mail: mskorczyński@idabrowa.pl
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OBSŁUGA INWESTORA

3. Pomoc Powiatowego Urzędu Pracy dla inwesto-
rów w działaniach HR

Organizacje wspierające przedsiębiorczość:

• rekrutacja pracowników;

• przeszkolenie bezrobotnych kandydatów do 
pracy zgodnie z Twoimi oczekiwaniami;

• refundacja części kosztów zatrudnionych bez-
robotnych (prace interwencyjne);

• refundacja kosztów wyposażenia stanowiska 
pracy osoby bezrobotnej;

• kierowanie do Twojej firmy bezrobotnych na 
staż i przygotowanie zawodowe.

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej

Dąbrowa Górnicza, ul. Sobieskiego 12
tel.: +48 32 262 37 39
www.pup-dg.pl

- Zagłębiowska Izba Gospodarcza
Dąbrowa Górnicza, plac Wolności 1
tel.: +48 32 262 48 92

- Regionalna Agencja Promocji
  Zatrudnienia Sp. z o.o.

Dąbrowa Górnicza, ul. Sienkiewicza 14
tel.: + 48 32 262 50 79
www.rapz.com.pl

- Agencja Rozwoju Lokalnego SA
Sosnowiec, ul. Teatralna 9
tel.: +48 32 266 50 41, +48 32 293 36 10 
www.arl.org.pl

- Cech Rzemiosł Różnych
Dąbrowa Górnicza, ul. Sobieskiego 7a
tel.: +48 32 262 28 49, + 48 32 262 50 97
e-mail: CECH_DG@interia.pl

- Regionalna Izba Gospodarcza
Katowice, ul. Opolska 15
e-mail: rig@rig.katowice.pl
www.rig.katowice.pl

 Dąbrowska Rada Biznesu

Dąbrowska Rada Biznesu przy Prezydencie Miasta 
została powołana 25 kwietnia 2007 r. Do pracy
w radzie zaproszono największe dąbrowskie 
przedsiębiorstwa oraz organizacje gospodarcze. 
Rada  s t anow i  f o rum  wspó łd z i a ł an i a  
i dyskusji nad problemami gospodarki w mieście            
i  r ep re zen tu j e  i n t e r e s y  ś r odow i s ka  
przedsiębiorców działających w Dąbrowie 
Górniczej. Jej głównym założeniem jest 
wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju miasta, 
s z c zegó ln i e  w  a spekc i e  umacn i an i a  
przedsiębiorczości, innowacyjnej gospodarki 
oraz wprowadzenia projektów oczekiwanych 
przez przedsiębiorców w Dąbrowie Górniczej. 
Rada współdziała również z władzami miasta     
w celu koordynowania prac na rzecz 
utworzenia nowych miejsc pracy oraz 
ułatwiania przedsiębiorcom zakładania 
działalności gospodarczej.

Członkowie rady :

• ArcelorMittal Poland S.A.
•  ArcelorMittal Service Group Sp. z o.o.
•  BREMBO Poland Sp. z o.o.
• Dąbrowska Fabryka Maszyn Elektrycznych 

DAMEL SA
• Górażdże Cement Zakład Ekocem Sp. z o.o. 

HEIDELBERG CEMENT Group
• FIEGE Sp. z o.o.
• GTX HANEX Plastics Sp. z o.o.
• Hobas System Polska Sp. z o.o.
• Huta Bankowa Sp. z o.o.
• Johnson Electric Poland Sp. z o.o.
• Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 

Podstrefa Sosnowiecko-Dąbrowska
• JSW KOKS  S.A.
• PPUH Dolomit Kopalnia Ząbkowice S.A.
• Przedsiębiorstwo Remontowo-Handlowe 

„BOBREK“ S.J.
• Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. 
• Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o.
• SIMPLE Sp. z o.o.
• STALPROFIL S.A.
• URSA Polska Sp. z o.o.
• WADER - WOŹNIAK Sp. z o.o.
• Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Archiwum Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej
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Centrum Sportów Letnich i Wodnych nad Pogorią III 
gwarantuje aktywne formy wypoczynku. Można za-
grać w plażową piłkę siatkową, wspinać się na sztu-
cznej ścianie, pojeździć na rolkach lub deskorolce 
w skateparku bądź spędzić czas przy zadaszonych 
grillowiskach. Nie brakuje również kortów teniso-
wych, placów zabaw dla najmłodszych, strzeżo-
nego kąpieliska, a także urokliwego molo z repre-
zentacyjnym deptakiem na miarę nadmorskiego 
kurortu.

Największy w regionie kompleks czterech jezior 
Pogoria. Czysta woda i piaszczyste plaże, wokół 
jezior trasy dla amatorów spacerów i wycieczek 
rowerowych.

Pustynia Błędowska, tzw. Polska Sahara, jedyny
w Europie zespół piasków śródlądowych z roślinami 
przypominającymi afrykańską sawannę. Niedaleko 
Jura Krakowsko-Częstochowska z malowniczymi 
skałkami wapiennymi, jaskiniami i ruinami średnio-
wiecznych zamków.

Prawie 4000 ha powierzchni Dąbrowy Górniczej zaj-
mują lasy a 180 ha parki. Szczególnie park Zielona
i park Hallera to miejsca znakomite do wypoczynku 
i rekreacji. Odbywa się tu wiele imprez miejskich. 

Dodatkowe atrakcje zapewniają park wodny Nemo -
Wodny Świat z kompleksem saun i solariów, 
dyskoteką i kręgielnią oraz nowoczesna Hala 
Widowiskowo-Sportowa „Centrum” - zlokalizowane 
w parku Hallera.  

Archiwum Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej
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DLACZEGO DĄBROWA?

Mirosław Bubel
wiceprezes

Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
Podstrefa Sosnowiecko-Dąbrowska

tereny inwestycyjne

DK1

DK94

EUROTERMINAL

Dąbrowa Górnicza jest najatrakcyjniejszym miejs-
cem do inwestowania nie dlatego, że firmy tutaj in-
westujące nie płacą podatków, ani nie dlatego, że Ka-
towicka Specjalna Strefa Ekonomiczna - w opinii firm 
konsultingowych (KPMG) jest najlepsza w kraju, ale 
dlatego, że tutaj są najatrakcyjniejsze warunki do 
inwestowania, a w szczególności wykwalifikowana 
kadra, duży rynek zbytu, jak również sprzyjający 
klimat inwestycyjny tworzony przez władze miasta.





Urząd Miejski
ul. Graniczna 21
41-300 Dąbrowa Górnicza

Biuro Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów
tel. 48 32 295 96 97

48 32 295 69 90
inwestor@idabrowa.pl
www.idabrowa.pl
www.dabrowa-gornicza.com

tel. 


