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Na tle mieszkańców innych krajów Unii Europejskiej Polacy są uważani za naród przedsiębiorczy. 

Wynika to z prowadzonych badań oraz dostępnych danych. W Europie funkcjonuje więcej firm tylko w 

tak dużych krajach, jak Hiszpania, Włochy, Niemcy, Francja czy Wielka Brytania, jednak w przeliczeniu 

liczby firm na 1000 mieszkańców wyprzedzamy już Niemcy, Francję i Wielka Brytanię. Żeby ta 

przedsiębiorczość była dobrze wykorzystana muszą być stworzone „przyjazne” warunki zarówno dla 

prowadzących jak i zakładających działalność gospodarczą w Polsce. W Zabrzu władze miejskie podjęły 

taką próbę. 1 stycznia 2013 roku powstało, jako wydział Urzędu Miejskiego, Zabrzańskie Centrum 

Wspierania Przedsiębiorczości, które między innymi zajmuje się rejestracją podmiotów prowadzących 

działalność gospodarczą, doradztwem , szkoleniami i edukacją młodzieży z zakresu przedsiębiorczości. 

Działania  centrum powinny służyć : 

• podnoszeniu konkurencyjności zabrzańskiej gospodarki poprzez rozwój sektora MŚP, 

• wspieraniu aktywności gospodarczej lokalnego biznesu, 

• propagowaniu idei zakładania własnej działalności gospodarczej, 

• wspieraniu rozwoju firm innowacyjnych. 

Jak zmieniła się „obsługa” przyszłych przedsiębiorców w Zabrzu? Czy działania wymienione wyżej są 

wystarczające aby przedsiębiorczość Polaków mogła być wykorzystana w Polsce? Jakie przedsięwzięcia 

rozwijające postawy przedsiębiorcze, również wśród młodzieży, organizuje Zabrzańskie Centrum 

Wspierania Przedsiębiorczości? Po ponad dwuletniej działalności centrum można podjąć próbę 

odpowiedzi na te pytania oraz dokonać pierwszych ocen tego przedsięwzięcia władz samorządowych w 

Zabrzu. 


