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MISJA GOSPODARCZA W OBWODZIE ŻYTOMIERSKIM
Polsko-Ukraiñska Izba
Gospodarcza wspólnie z Ambasad¹ Ukrainy w Polsce oraz
Pañstwow¹ Administracj¹
Obwodow¹ w ¯ytomierzu
zorganizowa³a w dniach 1-4
lipca 2009 r. wyjazd polskich
przedsiêbiorców do obwodu
¯ytomierskiego na Ukrainie.
Wyjazd mia³ na celu promocjê
polskich przedsiêbiorstw i produktów na rynku ukraiñskim, jak równie¿ zaprezentowanie mo¿liwoœci eksportowych firm uczestnicz¹cych w
misji. W spotkaniach 2-3
lipca uczestniczy³o ponad 30
przedstawicieli polskich firm
z bran¿y rolniczej, drzewnej,
kamieniarska, budowlanej oraz
doradztwa gospodarczego.
W pierwszym dniu misji
odby³o siê spotkanie z w³adzami obwodu ¯ytomierskiego z udzia³em Gubernatora Panem Jurijem Zabel¹
oraz Prezydentem miasta
Szeludczenko Wir¹, a tak¿e z
kierownictwem Departamentów Gospodarki oraz
Wspó³pracy Miêdzynarodowej Pañstwowej Administracji Obwodowej, jak równie¿
goœci honorowych – Ambasadora Ukrainy w Polsce O³eksandra Motsyka, Szefa Misji
Handlowo-Gospodarczej przy
Ambasadzie Tarasa Tokarskiego. Ze strony polskiej kierownikiem misji by³ Wac³aw
Pawlak – dyrektor generalny
PUIG. Podczas spotkania
uczestnicy zapoznali siê z potencja³em gospodarczym obwodu oraz mo¿liwoœciami inwestycyjnymi w tym regionie.
Na spotkaniach, 02.0703.07.2009r. które odbywa³y
siê w gmachu ¿ytomierskiej
pañstwowej administracji
obwodowej wziê³y udzia³
nastêpuj¹ce firmy polskie:
- ARMSA (Agencja Rozwoju Mazowsza) – firma zajmuj¹ca siê promocj¹ regionu
mazowieckiego
(www.armsa.eu)
- WASKO – firma dostarczaj¹ca swoje rozwi¹zania dla
œrednich i du¿ych przedsiêbiorstw g³ównie z sektora
paliwowo-energetycznego,
telekomunikacyjnego i bankowego, a tak¿e dla administracji publicznej i rz¹dowej.
Zajmuje siê projektowaniem
i produkcj¹ oprogramowania
oraz realizuje kompleksowe

Polska Firma ALIMA-BIS negocjuje z partnerami

logii i systemów dla przemys³u
spo¿ywczego
(www.alimabis.com.pl)
- SCHWARTE-MILFOR
Sp. z o.o. – firma zajmuje siê
produkcj¹ zbiorników i mieszade³ ze stali austenitycznej,
które maj¹ zastosowanie w
przemyœle mleczarskim,
piwowarskim, spirytusowym,
winiarskim, farmaceutycznym, chemicznym i spo¿ywczym.
(www.schwarte-group.com.pl)
- HERBAPOL – producent
mieszanek zio³owych, herbatek oraz leków
(www.herbapol.com)

Partnerzy ukraiñscy omawiaj¹ nowe kontakty
us³ugi w zakresie wdra¿ania,
utrzymania i eksploatacji
systemów informatycznych.
(www.wasko.pl)
- BRABANT – firma œwiadcz¹ca us³ugi z zakresu doradztwa w obrocie nieruchomoœciami i gruntami
(www.brabant.pl)
- TARGI LUBELSKIE –
centrum targowo-wystawiennicze organizuj¹ce imprezy
targowe o charakterze krajowym i miêdzynarodowym
(www.targi.lublin.pl)
- WY¯SZA SZKO£A ZARZ¥DZANIA I PRAWA IM.
CHODKOWSKIEJ – uczelnia
kszta³ci studentów na nastêpuj¹cych kierunkach: zarz¹dzanie, finanse i rachunkowoœæ, stosunki miêdzynarodowe, bezpieczeñstwo wewnêtrzne, prawo i administracja
(www.chodkowska.edu.pl)

- ZTB – du¿y producent
t³uszczów roœlinnych oraz
poekstrakcyjnej œruty rzepakowej i s³onecznikowej
(www.ztb.pl)
- ROLIMPEX – firma oferuj¹ca najwy¿szej jakoœci materia³ siewny
(www.rolimpexnasiona.com.pl)
- ZPUH BEST PEST –
przedsiêbiorstwo dostarczaj¹ce na rynek krajowy i zagraniczny œrodki ochrony
roœlin (www.bestpest.com.pl)
- HODOWCA – firma zajmuj¹ca siê wyposa¿eniem
budynków inwentarskich
dla drobiu i trzody chlewnej
(www.hodowca.qv.pl)
- ALIMA-BIS - przedsiêbiorstwo jest wiod¹cym na
polskim rynku producentem
i dostawc¹ urz¹dzeñ do
pozyskiwania, przechowywania, transportu i przetwórstwa mleka a tak¿e techno-

- ALMADEX – firma specjalizuj¹ca siê w dostarczaniu
ukraiñskich bloków granitowych oraz p³yt na rynki
zachodnie (www.almadex.pl)
- PLASTSERVICEPACK –
producent najwy¿szej jakoœci
wiaderek plastikowych, opakowañ i pojemników z tworzyw sztucznych
(www.plastservicepack.pl)
- BOLSIUS – producent œwiec
i zniczy (www.bolsius.com)
- PHZ VEGA – firma zajmuj¹ca siê odlewnictwem ¿eliwnym, produkcja grilli.
Obecnie firma poszukuje ukraiñskich dostawców wêgla
drzewnego
(www.grille.republika.pl)
- BRANCHER CENTRAL
EUROPE Sp.z.o.o. – firma jest
producentem szerokiego asortymentu farb drukarskich
(www.brancher.com.pl)
- TIBRO – producent stopek

W spotkaniach uczestniczy³y równie¿, zaproszone
przez Polsko-Ukraiñsk¹ Izbê
Gospodarcz¹, firmy polskie
prowadz¹ce dzia³alnoœæ na
terenie Ukrainy, jak równie¿
firmy nale¿¹ce do korporacji
miêdzynarodowych, takie jak
np.:
- VAT KREDOBANK –
bank, z wiêkszoœciowym
udzia³em kapita³u polskiego
w sektorze bankowym na
Ukrainie, wchodz¹cy w sk³ad
grupy kapita³owej PKO BP
(www.kredobank.com.ua).
- HLB UKRAINE – firma
nale¿y do du¿ej œwiatowej
korporacji HLB International,
zajmuje siê œwiadczeniem
us³ug z zakresu audytu, opodatkowania, ksiêgowoœci, rachunkowoœci
(http://www.hlb.com.ua);
- KONTEKST HR – firma
doradczo – szkoleniowa o zasiêgu miêdzynarodowym
(www.konteksthr.com.pl)
Uczestnicy misji gospodarczej mieli mo¿liwoœæ
poznania potencja³u inwestycyjnego ¯ytomierszczyzny,
jak równie¿ mieli okazjê
zapoznaæ siê z success story
przedsiêbiorców, którzy
wspó³pracuj¹ z ukraiñskimi
kontrahentami b¹dŸ te¿
prowadz¹ w³asn¹ dzia³alnoœæ
na Ukrainie.
Oprócz spotkañ biznesowych uczestnicy mieli okazjê
zwiedziæ ¯ytomierz, a tak¿e
zasmakowaæ miejscowych
specja³ów kulinarnych.
Ze wzglêdu na du¿e zainteresowanie tego rodzaju
misjami ze strony przedsiêbiorców polskich i ukraiñskich, Polsko-Ukraiñska Izba
Gospodarcza wraz z Ambasad¹ Ukrainy w Polsce kontynuuje cykl misji.
Nastêpna misja gospodarcza wyruszy do £ucka.
Serdecznie zapraszamy do
udzia³u w misji.
Wiêcej informacji na temat
planowanych misji Pañstwo
uzyskaj¹ na stronie internetowej PUIG: www.puizba.pl
b¹dŸ kontaktuj¹c siê bezpoœrednio z pracownikami
Polsko-Ukraiñskiej Izby
gospodarczej:
tel. +48 (22) 828-00-81;
faks: +48 (22) 828-00-8,
e-mail: tmilek@puizba.pl,
oruden@puizba.pl.
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PRACA W POLSCE A SCHENGEN

W ostatnim numerze „Kuriera” przedstawiliœmy zasady
zatrudniania cudzoziemców
na terenie Ukrainy. Kontynuuj¹c temat zatrudnienia,
chcielibyœmy przedstawiæ
obecn¹ sytuacjê dotycz¹c¹
mo¿liwoœci podjêcia pracy w
Polsce. Od 1 lutego 2008 roku obowi¹zuj¹ w Polsce nowe
zasady zatrudniania cudzoziemców. O ile ostatnie zmiany, dokonane przez rz¹d
Ukrainy to dzia³ania, podjête
w ramach pakietu antykryzysowego i jako takie, maj¹ na
celu przede wszystkim wzmocnienie regulacji pañstwowej
oraz ochronê ukraiñskiego
rynku pracy przed nieograniczonym nap³ywem pracowników zagranicznych, to
zmiany w Polsce nast¹pi³y w
zupe³nie innej sytuacji gospodarczej i z zupe³nie innych
powodów.
W dniu 21 grudnia 2007
roku Polska, wraz z 8 nowymi
cz³onkami Unii Europejskiej,
do³¹czy³a do strefy Schengen,
tj. obszaru bez kontroli na
granicach wewnêtrznych
tworzonego obecnie przez 24
pañstwa europejskie. Zmieni³o to nasze podró¿owanie za
granicê w sposób jeszcze
kilka lat temu niewyobra¿alny – do podró¿y po

wszystkich wymienionych
pañstwach europejskich nie
potrzeba nawet paszportu, a
z pañstwa do pañstwa wje¿d¿a siê, jak z miasta do
miasta i tylko niebieska
tablica informuje nas, ¿e
w³aœnie przejechaliœmy granicê. Jad¹c samochodem, nie
trzeba nawet zwalniaæ.
Co prawda, nie oznacza to
automatycznie mo¿liwoœci
podejmowania legalnego
zatrudnienia we wszystkich
tych pañstwach. Ju¿ na
etapie przyst¹pienia Polski do
Unii Europejskiej, tj. 1 maja
2004 pañstwa „starej Unii”
mia³y mo¿liwoœæ wprowadzenia przepisów przejœciowych,
na podstawie których ograniczy³y swobodny przep³yw
pracowników w obawie przed
masowym nap³ywem pracowników z Polski, a tak¿e z
innych pañstw, które przyst¹pi³y do Unii Europejskiej
wraz z Polsk¹.
Ograniczenia te polega³y
przede wszystkim na koniecznoœci uzyskania pozwolenia
na pracê przez pracownika z
Polski, zamierzaj¹cego podj¹æ
pracê w pañstwie „starej
Unii”, które stosuje przepisy
przejœciowe. Ograniczenia
takie mog¹ obowi¹zywaæ nie
d³u¿ej ni¿ przez 7 lat,

pocz¹wszy od dnia 1 maja
2004 roku.
Tak wiêc, najpóŸniej od 1
maja 2011 roku pracownicy
z Polski bêd¹ mogli bez
¿adnych ograniczeñ podejmowaæ pracê we wszystkich
pañstwach cz³onkowskich
Unii Europejskiej. Ka¿de z
pañstw cz³onkowskich mog³o
ustaliæ indywidualn¹ politykê
zatrudnienia osób z nowych
pañstw cz³onkowskich. I tak
np. Anglia, Holandia i Szwecja od razu zezwoli³y na pracê
Polaków bez ograniczeñ, a
Niemcy i Austria zdecydowa³y
siê na okresy przejœciowe.
Gdy pojawi³y siê nowe mo¿liwoœci legalnego zarobkowania, znacz¹ca liczba osób,
pracuj¹cych dotychczas w
Polsce zdecydowa³a siê na
podjêcie pracy za granic¹.
Dotyczy³o to w szczególnoœci
zawodów, w których bieg³a
znajomoœæ jêzyka nie jest najwa¿niejsza, a licz¹ siê
posiadane umiejêtnoœci.
Skutkiem tego, w Polsce
dosz³o do sytuacji od lat
niespotykanej: brakowa³o r¹k
do pracy. W szczególnoœci w
pracach sezonowych, w rolnictwie i budownictwie. W³aœnie w takiej sytuacji gospodarczej nast¹pi³y zmiany
zasad zatrudniania cudzo-

SPOTKANIE INAUGURACYJNE „CENTRUM
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
I CERTYFIKACJI” Z SIEDZIBĄ W ŁUCKU
ADAM SZCZÊSNY
Spotkanie odby³o siê w
Lublinie 10.07.2009r. w
siedzibie Izby Rzemios³a i
Przedsiêbiorczoœci. W spotkaniu udzia³ wziêli, ze
strony ukraiñskiej: dyrektor Wy¿szej Szko³y Zawodowej Budownictwa i Architektury Roœcis³aw Sobucki, dyrektor „Multi
Work Service-Ukraina”
Anatolij Sagan, prezes Fundacji Inicjatyw Przygranicza Adam Szczêsny; ze
strony polskiej: prezes
Izby Rzemios³a i Przedsiêbiorczoœci Zbigniew
Marchwiak, dyrektor Izby
Rzemios³a i Przedsiêbiorczoœci pan Stanis³aw Kozyrski, prezes Zak³adu
Doskonalenia Zawodowego
pan Marek S³awomirski,
wiceprezes Zak³adu Doskonalenia Zawodowego Ewa
Mamcarz.
Celem spotkania by³o
omówienie spraw, zwi¹zanych
z funkcjonowaniem rynku
pracy w Polsce i na Ukrainie
oraz poczynienie kroków aby
przybli¿yæ sobie temat i wdro¿yæ dzia³ania, umo¿liwiaj¹ce
funkcjonowanie na tych
rynkach w sposób skuteczny.

Partnerzy porozumienia
zobowi¹zuj¹ siê do:
Strona ukraiñska (Wy¿sza
Szko³a Zawodowa Budownictwa i Architektury, Multi
Work Service Ukraina oraz
Fundacja Inicjatyw Przygranicza ), bierze na siebie obowi¹zek:
- rekrutacji kursantów (z
ca³ej Ukrainy )
- przeprowadzenie kursów,
przygotowuj¹cych do egzaminów kwalifikacyjnych
- przygotowanie dokumentów wizowych
- odprowadzenie kursantów
do Polski na dalsze doszkolenia i egzaminy kwalifikacyjne.
Strona polska (Izba Rzemios³a i Przedsiêbiorczoœci
oraz Zak³ad Doskonalenia
Zawodowego) bierze na siebie
obowi¹zek:
- zorganizowania kursu
przed egzaminami i przeprowadzenie egzaminów kwalifikacyjnych.
Trzecim elementem wspó³pracy jest firma „MWS-Praca,
Szkolenia” w Lublinie, której
zadaniem jest znalezienie dla
absolwentów kursów – pracy
w Polsce, jak i w innych
krajach Unii Europejskiej.

ziemców w Polsce. Nic dziwnego, ¿e przepisy zosta³y
uproszczone. Dodatkowo, w
stosunku do obywateli
Ukrainy, Bia³orusi i Rosji
obowi¹zuj¹ zasady preferencyjne.
Od 1 lutego 2008 r. Ukraiñcy, Bia³orusini i Rosjanie
mog¹ u nas pracowaæ bez
zezwolenia na pracê przez
szeœæ miesiêcy w ci¹gu
kolejnych 12 miesiêcy, we
wszystkich sektorach gospodarki. Co istotne, obowi¹zuje
zasada, ¿e wynagrodzenie
cudzoziemca ma byæ okreœlane w pisemnej umowie
miêdzy nim a polsk¹ firm¹
i nie mo¿e byæ ni¿sze od tego,
jakie otrzymuj¹ polscy pracownicy wykonuj¹cy tak¹
sam¹ pracê. Obecnie minimalna kwota miesiêcznego
wynagrodzenia w Polsce to
1.276 PLN (3.200 UAH)
brutto, czyli ok. 8 PLN (20
UAH) za godzinê pracy. Co
daje kwotê do wyp³aty dla
pracownika ok. 950 PLN
(2.350 UAH). Ale œrednia
p³aca w Polsce to ju¿ kwota
3.186 PLN (8000 UAH) brutto,
co stanowi ok. 2.250 PLN
(5.800 UAH) do wyp³aty.
Wydaje siê wiêc, ¿e taki poziom wynagrodzeñ powinien
byæ interesuj¹cy zarówno dla

pracowników, jak i dla pracodawców.
Dlaczego wiêc, polskie firmy
tak nieœmia³o korzystaj¹ z
mo¿liwoœci zatrudniania pracowników z Ukrainy? Có¿,
najczêœciej podnoszona obawa polskich przedsiêbiorców
przed zatrudnianiem pracowników z Ukrainy to – w³aœnie
problem Schengen… Czyli
obawa przed szybkim porzuceniem pracy w Polsce i wyjazdem na w³asn¹ rêkê dalej
na zachód, w poszukiwaniu
lepiej p³atnego zajêcia. Nie ma
co ukrywaæ, obawa uzasadniona: w Polsce obowi¹zuj¹
stawki na poziomie 8 PLN za
godzinê pracy. W Niemczech
czy Holandii za podobn¹
pracê równie¿ jest to 8. Tylko
¿e EURO.
(1) 22 kraje cz³onkowskie
Unii Europejskiej: Austria,
Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja,
Niemcy, Grecja, Wêgry, W³ochy, £otwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia,
Polska, Portugalia, S³owacja,
S³owenia, Hiszpania, Szwecja
oraz Norwegia i Islandia.
(2) dla lepszego zobrazowania, kwoty w PLN przeliczono na UAH, wg orientacyjnego kursu 1 UAH=~0,40
PLN

OFERTA REKLAMOWA

Oprócz pracy, przedmiotem
dzia³alnoœci „MWS-Praca,
Szkolenia” jest znalezienie dla
m³odych absolwentów szkó³
zawodowych miejsc na sta¿e
zawodowe podyplomowe,
bêd¹ce przed³u¿eniem procesu nauczania.
W sumie – inicjatywa powstania „Centrum Doskonalenia Zawodowego i Certyfikacji” jest inicjatyw¹ nowatorsk¹, zabezpieczaj¹c¹
dop³yw kadr pracowniczych
do Unii Europejskiej o wysokich kwalifikacjach zawodowych, potwierdzonych
certyfikatami europejskimi.
Organizacja spotkania
wchodzi w zakres dzia³alnoœci
Polsko-Ukraiñskiej Izby
Gospodarczej, która patronuje tej inicjatywie i wspiera
merytorycznie, w szczególnoœci nale¿y podkreœliæ rolê
inspiratorsk¹ i pomoc merytoryczn¹ dyrektora Generalnego Izby Pana Wac³awa
Pawlaka. Liczymy, ¿e PolskoUkraiñska Izba Gospodarcza
bêdzie nadal ¿yczliwie wspieraæ nasze dzia³ania. Zaanga¿owanie wszystkich uczestników spotkania by³o bardzo
du¿e.

KG

Polsko-Ukraiñska Izba Gospodarcza powsta³a w 1992 roku
jako organizacja samorz¹du gospodarczego, reprezentuj¹ca
interesy zrzeszonych w niej polskich i ukraiñskich podmiotów
gospodarczych wobec w³adz i organizacji pozarz¹dowych obu
krajów. Dzia³amy zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie.
Drodzy Przedsiêbiorcy, Cz³onkowie Izby – zapraszamy
Pañstwa do zaprezentowania swojej oferty na stronach
Kuriera Gospodarczego, który jest dodatkiem specjalnym
do Kuriera Galicyjskiego, co siê ukazuje na terytorium
Ukrainy nak³adem 6000 egzemplarzy co 2 tygodnie.
Kurier Gospodarczy jest tworzony przez Izbê. Reklama
na stronach Kuriera daje Pañstwu doskona³¹ okazjê do
promocji w³asnej firmy na rynku polskim i ukraiñskim.
Wszystkie materia³y publicystyczne i informacyjne, a na zamówienie - tak¿e reklamy – publikowane s¹ na razie w jêzyku
polskim, ju¿ niebawem – wersja dwujêzyczna.
CENNIK REKLAM*
*Do cen nale¿y doliczyæ 22% podatek VAT
FORMAT/mm

CENA/PLN

I OK£ADKA (kolorowa)
I OK£ADKA (kolorowa)

103x105 mm
206x210 mm

450
800

II OK£ADKA (kolorowa)
(ostatnia strona)
II OK£ADKA (kolorowa)
(ostatnia strona)

103x105 mm

450

206x210 mm

800

ROZK£ADÓWKA
ROZK£ADÓWKA

103x105 mm
206x210 mm

400
700

Inne rozmiary oceniane s¹ proporcjonalnie do
podanych.

Oferujemy te¿ mo¿liwoœæ zamieszczenia na
stronach Kuriera artyku³u promocyjnego. Rozmiar
oraz ceny do uzgodnienia.
Kontakt: Julia Gogol
e-mail jgogol@puizba.pl
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POLSKI BIZNES NA UKRAINIE
– CO GO GRYZIE?
JAN WLOBART
Kryzys ekonomiczny, gnêbi¹cy gospodarki europejskie,
a w szczególnoœci te s³absze,
do których zalicza siê ukraiñska, nie s¹ jedyn¹ jej bol¹czk¹. Wielokrotnie okazuje
siê, ¿e nie mniejszym problemem, z którym musi siê
zmierzyæ biznes nie tylko
polski na Ukrainie, jest
wszechobecna korupcja,
niechêæ do biznesu, nieprzestrzeganie prawa, niezliczone
kontrole, wielokrotnie nieuzasadnione. Podstawowym
problemem jest jednak, brak
zmian systemowych w gospodarce, jakie mia³y miejsce
w Polsce po roku 1989.
Obecne regu³y gry na rynku
s¹ kompletnie nieprzejrzyste,
co przy nieprzestrzeganiu
prawa, daje pole do wielu
nadu¿yæ w³adzy i kompetencji w stosunku do biznesu, a zagranicznego w
szczególnoœci, który nie
znaj¹c miejscowych obyczajów jest szczególnie nara¿ony
na wszelkie formy presji,
szanta¿u i przekupstwa.
Nie bêd¹c go³os³ownym,
pos³u¿ê siê aktualnymi
przyk³adami. W pobli¿u
Kijowa, bezprawnie zosta³a
przejêta wytwórnia lodów o
wartoœci 11 milionów USD, w
któr¹ zainwestowa³ polski
przedsiêbiorca. Niedaleko
Lwowa polski inwestor „Organika”, osiem lat temu wybudowa³ fabrykê chemiczn¹.
Fabryka nêkana licznymi
kontrolami w roku 2007
zosta³a podpalona. Milicja do
dnia dzisiejszego nie ustali³a
przyczyn ani sprawców.
Inwestor nie mo¿e dalej
produkowaæ, poniewa¿ mimo
prawomocnego wyroku s¹dowego z sierpnia 2008 nie jest
wpuszczany do zak³adu przez
miejscow¹ ludnoœæ, która
blokuje zak³ad. W³aœciciel
pytany o nag³¹ niechêæ do
zak³adu dopatruje siê swoich
k³opotów w tym, i¿ w pewnym
momencie przesta³ „tradycyjnie” p³aciæ kontroluj¹cym,
którzy zwyczajnie przychodzili po pieni¹dze. Innym
przyk³adem przejêcia szanta¿em czêœci udzia³ów jest firma
Kiev Metal Prom. Od w³aœciciela za¿¹dano 25% udzia³ów pod groŸb¹ uniemo¿liwienia produkcji. Brak znajomoœci prawa ukraiñskiego
sta³ siê przyczyn¹ nastêpnego
zaw³aszczenia
maj¹tku
polskiego inwestora. W tym
wypadku, pos³u¿ono siê nieprawdziw¹ informacj¹, jakoby

dyrektorem zagranicznego
inwestora musi byæ obywatel
Ukrainy, co jest nieprawd¹.
Dyrektorem mo¿e byæ cudzoziemiec, a jedynym warunkiem jest pozwolenie na pracê
na Ukrainie. W tym wypadku
pani „dyrektor”, „wyprowadzi³a” maj¹tek w postaci
maszyn poligraficznych o
wartoœci 1,5 mln USD,
tytu³em udzielonego pe³nomocnictwa sprzeda¿y, pos³uguj¹c siê sfa³szowanymi
podpisami na dokumentach.
Prokurator, do którego trafi³o
zawiadomienie o wy³udzeniu
maj¹tku przyj¹³ w ramach
dog³êbnego i „przychylnego”
potraktowania sprawy kwotê
10000 USD i nic nie uczyni³
w tej sprawie. Kilka miesiêcy
temu, po zwróceniu siê do
Prokuratury Generalnej Ukrainy poszkodowanego inwestora, ta poleci³a dokonanie zabezpieczenia maszyn,
jednak do dnia dzisiejszego
nic w tej sprawie siê nie
dzieje. Nieco innym przyk³adem jest inwestor w bran¿y
kamieniarskiej, do którego
zg³osi³o siê dwóch deputowanych ukraiñskich, sk³adaj¹c
propozycjê „nie do odrzucenia”, przejêcia kamienio³omu,
który zosta³ wykupiony i uruchomiony przez inwestora. Ta
osoba odmówi³a i na razie
produkuje kruszywo i tnie
kamieñ. Ciekawe, jak d³ugo
to bêdzie trwaæ. Pilnie bêdê tê
sprawê obserwowa³. Mam
nadzieje, ¿e ten przypadek
bêdzie pozytywnym wyj¹tkiem. Innym przypadkiem
poszukiwania pieniêdzy jest
wizyta pracowników SBU w
siedzibie firmy pod nieobecnoœæ osób upowa¿nionych i zabranie licencji bez
pokwitowania. Firma ta na
potrzeby swojego oddzia³u w
Unii Europejskiej dokonywa³a rekrutacji pracowników
ukraiñskich do pracy w UE.
Informacje, ¿e jej oddzia³
posiada wszelkie licencje,
niezbêdne do takiej dzia³alnoœci wydane w Europie i s¹
one dostêpne na stronie internetowej zbyto milczeniem.
Odrêbn¹ kwesti¹ jest
handel informacjami, jak

chocia¿by tajemnic¹ bankow¹.
Uzyskanie wyci¹gu bankowego o obrotach konkurenta
kosztuje od 200 do 400 USD
za okres 6 miesiêcy. Innym
bolesnym problemem, z którym borykaj¹ siê firmy nie
tylko zagraniczne, ale tak¿e
miejscowe to niezwracanie
podatku VAT i de facto kredytowanie pañstwa, które ³amie
prawo przez siebie ustanowione. W tym wypadku,
obowi¹zuje te¿ taryfa w
wysokoœci od 30 do 50% jego
wartoœci, tyle z niego nale¿y
przekazaæ „za³atwiaczom”,
aby uzyskaæ jego zwrot. Jest
to problem bardzo du¿y
szczególnie dla inwestuj¹cych, którzy nie maj¹c
dochodów musz¹ zap³aciæ
podatek VAT od sprowadzonych urz¹dzeñ, co w póŸniejszym okresie powoduje brak
kapita³u na bie¿¹c¹ produkcjê.
Z polskich producentów
najwiêksi wierzyciele ukraiñskiego urzêdu podatkowego
to: Cersanit, któremu nie
zwrócono do chwili obecnej
10 mln euro oraz producent
p³yt wiórowych Barlinek,
który nie odzyska³ 3 mln
euro. Dla 1300 polskich firm,
aktualnie bêd¹cych na rynku
ukraiñskim, jest to du¿y
problem.
Inna sprawa, to opieka
konsularna polskich placówek dyplomatycznych. Przedsiêbiorcy zwracaj¹cy siê o
pomoc na proœbê o jej udzielenie, otrzymuj¹ odpowiedŸ
od dyplomatów, ¿e nie bardzo
wiedz¹, jak im pomóc. Z w³asnego doœwiadczenia wiem, ¿e
jest to mo¿liwe i przyk³adem
skutecznoœci na Ukrainie
mog¹ byæ dyplomaci z Niemiec i Holandii. Szkoda, ¿e za
gestami politycznymi, których
mamy bardzo du¿o, nie id¹
konkretne naciski odpowiednimi kana³ami dyplomatycznymi. Jest to miernik si³y
i znaczenia danego kraju oraz
œwiadczy o skutecznoœci prowadzonej polityki.
Materia³ ten napisa³em ku
rozwadze potencjalnych inwestorów, myœl¹cych o inwestowaniu na Ukrainie, aby
rozwa¿yli wszelkie okolicznoœci
i specyfikê tego kraju przed
powziêciem ostatecznej decyzji. Nikomu nie odradzam
inwestycji. Sam prowadzê tu
biznes od wielu lat. Ale doradzam polskim inwestorom by
upewnili siê po wielekroæ,
¿e naprawdê wiedz¹ ju¿
wszystko.
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OBWÓD
ŻYTOMIERSKI –
KRAINA ŁĄK
I LASÓW
TETIANA MI£EK
Obwód ¿ytomierski jest
jednym z 24 obwodów
Ukrainy. W sk³ad obwodu
wchodz¹ 23 rejony. Le¿y
w pó³nocnej czêœci Ukrainy,
przy granicy z Bia³orusi¹.
Stolic¹ obwodu jest
miasto ¯ytomierz.
¯ytomierz, ¯ytomyr, ¯ytomir – miasto nad rzek¹ Teterew, na Wy¿ynie Wo³yñskoPodolskiej. Staro¿ytna osada
s³owiañskich Drewlan. Miasto
zosta³o za³o¿one w drugiej
po³owie IX wieku i w tamtych
czasach by³o jednym z najwiêkszych miast Rusi Kijowskiej. Zgodnie z legend¹, w
1240 œw. Jacek Odrow¹¿
za³o¿y³ w ¯ytomierzu klasztor
dominikanów, który w tym
samym roku zosta³ zniszczony podczas najazdu Mongo³ów. W roku 1320 miasto
zdoby³ Giedymin, pod czas
swojej wyprawy na Kijów, i do³¹czy³ go do Wielkiego
Ksiêstwa Litewskiego. Ten
okres charakteryzowa³ siê
wysokim rozwojem spo³ecznym miasta i okolic. Na
przestrzeni swojej wielowiekowej historii miasto zazna³o
dzia³añ wojny kozackiej, by³o
w sk³adzie Korony Polskiej,
jak równie¿ nale¿a³o do imperium Rosyjskiego. Miasto
zosta³o powa¿nie zniszczone
w czasie wojny, jednak odbudowa miasta nie trwa³a
d³ugo.
Miasto zamieszkuje oko³o
300 tys. osób. Powierzchnia
miasta wynosi 65 km2. W
¯ytomierzu urodzi³o siê wielu
znakomitych osobistoœci,
m.in. polski kompozytor
Juliusz Zarêbski czy Mieczys³aw Pawlikowski.
Atrakcyjnoœæ
inwestycyjna
Obwodu ¯ytomierskiego
W ci¹gu ostatnich lat w
Obwodzie ¯ytomierskim
nast¹pi³y znacz¹ce pozytywne zmiany w sferze
spo³eczno-ekonomicznej.
Stabilizacja przemys³u, jak
równie¿ innych ga³êzi gospodarki sprzyja³y coraz
wiêkszym wp³ywom do bud¿etu regionu, wzrostowi
dochodów ludnoœci, a tak¿e
podwy¿szeniu poziomu opieki
spo³ecznej. Znacznie polepszy³a siê sytuacja w sferze

edukacji, ochrony zdrowia,
kultury i przep³ywu informacji.
Bardzo du¿y wp³yw na
tego rodzaju zmiany wywar³y
inwestycje, które w roku
2008 wynios³y 3,6 miliardów
hrywen (z czego kapita³ zagraniczny wyniós³ 45,5 mln
USD), tj. 1,5 razy wiêcej w
porównaniu z rokiem 2007.
Na dzieñ 1 stycznia 2009 r.
wp³yw bezpoœrednich inwestycji zagranicznych osi¹gn¹³
poziom 177,4 mln USD.
¯ytomierszczyzna obecnie
wspó³pracuje z partnerami
z 47 krajów œwiata. Swoje
inwestycje ulokowa³y tu takie
kraje jak: Szwajcaria, W³ochy,
Niemcy, USA i Kanada.
Na dzieñ dzisiejszy w obwodzie funkcjonuje wiêcej ni¿
330 przedsiêbiorstw z kapita³em zagranicznym. Lecz nie
zwa¿aj¹c na tak du¿y sukces,
potencja³ obwodu na dany
moment nie jest w pe³ni wykorzystany.
Na terytorium Regionu
¯ytomierskiego skupia siê
powy¿ej 80% ogólnokrajowych z³ó¿ tytanu i kwarcytu,
jak równie¿ potê¿ne pok³ady
kamienia elewacyjnego i ozdobnego – labradorytu, granitu,
gabro. Na wyrobiskach bardzo
czêsto mo¿na spotkaæ rzadkie
metale tj. wanad, skand, torf,
hafn, które ciesz¹ siê bardzo
du¿ym popytem na rynku
œwiatowym. Oprócz tego na
terenie obwodu znajduj¹ siê
pok³ady: kaolinu, marmuru,
³upków pirofilitowych, torfu,
wapnia, a tak¿e innych surowców niezbêdnych do
produkcji materia³ów budowlanych. Obecnie na terytorium obwodu znajduje siê
512 pok³adów, z których
tylko 190 jest wykorzystywanych do wydobycia kopaliny.
Obecnie Obwód ¯ytomierski
ma do zaoferowania inwestorom 6 projektów, dotycz¹cych
bran¿y wydobywczej o wartoœci 10 mln USD, które przewiduj¹ organizacjê przedsiêbiorstw wydobywaj¹cych
i przetwarzaj¹cych kopalinê.
W obwodzie istnieje kilka
przedsiêbiorstw produkuj¹cych ¿wir. Obecnie ten
segment rynku cieszy siê
bardzo du¿¹ popularnoœci¹
dziêki EURO 2012 (rekonstrukcja i budowa dróg).
Jednak w celu zwiêkszenia
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mocy produkcyjnych, dane
przedsiêbiorstwa wymagaj¹
unowoczeœnienia
bazy
produkcyjnej, jak równie¿
rozszerzenia mo¿liwoœci
wydobywczych z istniej¹cych
z³ó¿ i poszukiwania nowych.

Na terenie obwodu znajduj¹ siê unikalne pok³ady
torfu. W danym przypadku
projekty inwestycyjne przewiduj¹ stworzenie nowych
przedsiêbiorstw wydobywaj¹cych torf i produkuj¹cych
brykiety, nawozy.
Potê¿ny wzrost sektora
budowlanego przewiduje
realizacjê 9 projektów o
³¹cznej wartoœci 80 mln USD,
polegaj¹cych na stworzeniu
nowych przedsiêbiorstw produkuj¹cych: ceg³ê (w obwodzie ¿ytomierskim jest pod
dostatkiem surowca do jej
produkcji); p³yty z gazobetonu; ceg³ê ceramiczn¹,
wyroby budowlano-architektoniczne z granitu. W projektach jest równie¿ uwzglêdniona
mo¿liwoœæ budowy obiektów
mieszkalnych i publicznych.
Obwód ¯ytomierski przyci¹ga du¿¹ iloœæ inwestorów z
bran¿y drzewnej. Jedna trzecia obwodu zajêta jest przez
lasy. Ka¿dego roku gospodarstwa leœne produkuj¹ 1,5
mln m3 drewna, z czego 330
tys. m 3 przetwarza siê na
terenie obwodu, a reszta jest
realizowana na rynku wewnêtrznym i zewnêtrznym.
Proponowane projekty, dotycz¹ stworzenia przedsiêbiorstw
produkuj¹cych drewniane
domy, meble, wyroby stolarskie, okna drewniane, pellet.
Trzy projekty inwestycyjne
o ³¹cznej wartoœci 5,4 mln
USD przewiduj¹ modernizacjê i stworzenie nowych
przedsiêbiorstw w bran¿y
spo¿ywczej i przetwórstwa
produktów rolnych, tj. piekarnie, zak³ady cukiernicze,
zak³ady przetwórstwa produkcji miêsnej i rolnej,
mieszalnie pasz.

Temat przemys³u lekkiego
tak¿e jest bardzo aktualny.
Warto zwróciæ szczególn¹
uwagê na przedsiêbiorstwa
produkuj¹ce ubrania, skarpetki, poñczochy, rajstopy.
Niestety, przedsiêbiorstwa te

Dodatek specjalny
energiê s³oneczn¹ i wiatrow¹),
- Bran¿a rolna (dla rozwoju tej bran¿y zaproponowano 15 projektów o ³¹cznej wartoœci 8,5 mln USD.
Projekty przewiduj¹ rekonst-

Oprócz tego, na terenie
obwodu znajduje siê strefa
przemys³owa „Novo Park”.
Na dzieñ dzisiejszy przy
wspó³pracy Agencji Miêdzynarodowego Rozwoju (USAID)
zosta³ opracowany projekt
tego Parku. Zgodnie z ocen¹
ekspertów, projekt jest jednym z najbardziej przysz³oœciowych przedsiêwziêæ na
Ukrainie, poniewa¿ posiada
szereg atutów. Jednym z
nich jest bardzo korzystna
lokalizacja strefy – na przeciêciu g³ównych dróg krajowych i miêdzynarodowych.
Ogólna powierzchnia parku
stanowi 1000 ha. Czêœæ powierzchni strefy zosta³a
nabyta przez polsk¹ firmê
Cersanit, która obecnie buduje hale produkcyjne do
wytwarzania wyrobów sanitarnych z ceramiki oraz
p³ytek ceramicznych.
Wiêcej informacji na temat
projektów inwestycyjnych
mo¿ecie Pañstwo uzyskaæ na
stronie internetowej Wydzia³u Gospodarczego Pañstwowej Administracji Obwodowej:
http://www.economyzt.info
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Wydarzenia
w Izbie…
W dniu 30 czerwca
2009 roku w Warszawie
odby³o siê posiedzenie
Prezydium Rady oraz
Rady Polsko-Ukraiñskiej
Izby Gospodarczej.
Prowadzenie obrad Prezydium i Rady obj¹³
Pan Andrzej Arendarski,
Przewodnicz¹cy Rady
Izby.
Cz³onkowie Prezydium
i Rady omówili sprawozdanie finansowe Izby za
rok 2008 oraz sprawozdanie z dzia³alnoœci Izby,
które przedstawi³ Wac³aw
Pawlak, dyrektor generalny PUIG. Prezydium
oraz Rada przyjê³a przedstawione sprawozdania,
podejmuj¹c stosowne
uchwa³y oraz przedyskutowano przysz³e kierunki
rozwoju Polsko-Ukraiñskiej Izby Gospodarczej.

EKSPERT W BIOMASIE

wymagaj¹ wymiany poprzednich urz¹dzeñ na bardziej
nowoczesne energooszczêdne
urz¹dzenia, umo¿liwiaj¹ce
produkcjê konkurencyjnych
wyrobów.
Za czasów ZSRR ¯ytomierszczyzna by³a znana z uprawy
lnu. Szkoda, ¿e ostatnimi laty
nie poœwiêcano du¿o uwagi
kwestii uprawy i obróbki lnu,
pomimo, i¿ z informacji
nap³ywaj¹cych z rynku,
wiadomo, ¿e w³aœnie ten
segment rynku jest bardzo
ch³onny. Dlatego wiêc powsta³ nowy projekt wspólnego
przedsiêbiorstwa „Korostyshiw-Len” Sp. z o.o., który
przewiduje uprawê, sortowanie i pakowanie w³ókna lnianego w celu dalszej realizacji.
Oprócz tego zosta³y opracowane projekty inwestycyjne w nastêpuj¹cych bran¿ach:
- Bran¿a chemiczna i papiernicza,
- Bran¿a wyrobów szk³a,
- Bran¿a elektroenergetyczna (warto zwróciæ uwagê
na ponowne uruchomienie
32 ma³ych hydroelektrowni,
jak równie¿ budowê elektrowni, wykorzystuj¹cych

rukcjê chlewni, hodowlê
œwiñ rasowych, hodowlê prosi¹t, byd³a miêsnego i mlecznego),
- Bran¿a us³ugowa (dla
rozwoju tej bran¿y zaproponowano 9 projektów o ³¹cznej
wartoœci 60 mln USD, które
przewiduj¹ budowê supermarketu, centrum biznesowego, stacji benzynowych,
a tak¿e stworzenie wysokoefektywnego systemu dostarczania ciep³a do mieszkañ
i obiektów publicznych),
- Bran¿a us³ug komunalnych i opieka spo³eczna:
1) 31 projektów o ³¹cznej
wartoœci 54 mln USD
przewiduje rozwój komunikacji miejskiej, rekonstrukcjê
oczyszczalni œcieków, wprowadzenie zmian w systemie
zarz¹dzania spó³dzielniami,
budowê poligonu twardych
odpadów komunalnych,
rekonstrukcjê miejskiego
systemu dystrybucji ciep³a i
wody, budowê podwodnych
gazoci¹gów;
2) 16 projektów o ³¹cznej
wartoœci 20 mln USD przewiduje budowê sanatoriów,
hal sportowych, hoteli, rekonstrukcjê szkó³ itd.

Poli Trade Polska Sp. z o.o.
ul. T. BoyaŻeleńskiego 108
40750 Katowice
tel.: +48 032 292 10 41
fax: +48 032 292 10 41
email: biuro@politrade.pl
www.politrade.pl
Poli Trade Polska Sp. z o.o. współpracująca z naj
większymi grupami energetycznymi w Polsce,
poszukuje producentów biomasy w postaci pe
letu, granulatu, śruty z łuski słonecznika i rzepaku.
Oferujemy stałą współpracę i atrakcyjne ceny.
Zapraszamy do współpracy.

PolskoUkraińska Izba Gospodarcza zaprasza
do dyskusji oraz do publikacji treści o tematyce
gospodarczej na łamach „Kuriera Gospodarczego”

Polsko – Ukraińska Izba Gospodarcza
00048 Warszawa, ul. Mazowiecka 2/4
Telefony: +48 22 828 00 82; +48 22 828 00 81;
+48 22 826 52 51
e –mail: puig@puizba.pl

