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Polsko-Ukraiñska Izba
Gospodarcza wspólnie z Am-
basad¹ Ukrainy w Polsce
oraz Pañstwow¹ Adminis-
tracj¹ Obwodow¹ w Równem
zorganizowa³a w dniach 27
– 30 maja 2009 r. wyjazd
polskich przedsiêbiorców
do obwodu Rowieñskiego
na Ukrainie. Wyjazd mia³ na
celu promocjê polskich przed-
siêbiorstw i produktów na
rynku ukraiñskim, jak równie¿
zaprezentowanie mo¿liwoœci
eksportowych firm uczest-
nicz¹cych w misji. W spot-
kaniach uczestniczy³o 30
przedstawicieli polskich
firm z bran¿y rolniczej,
drzewnej, budowlanej oraz
doradztwa gospodarczego.

Program pierwszego dnia
pobytu w Równem przewi-
dywa³ organizacjê wyjazdów
do poszczególnych przedsiê-
biorstw obwodu. Uczestnicy
zwiedzili m.in. przedsiêbior-
stwo „Inseco” (uprawa zbó¿,
roœlin przemys³owych, pasz,
nasion, przetwórstwo ziarna),
Gospodarstwo Rolne im.
Szewczenki (uprawa zbó¿,
roœlin przemys³owych, ho-
dowla trzody chlewnej, byd³a
rogatego, produkcja biopaliw)
oraz Hutê Szk³a w miejsco-
woœci Kostopol.

W drugim dniu misji od-
by³o siê spotkanie z w³adzami
obwodu Rowieñskiego z

udzia³em Gubernatora Pana
Wiktora Matczuka, kierow-
nictwa Departamentów Gos-
podarki oraz Wspó³pracy

MISJA POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW
W OBWODZIE RÓWIEŃSKIM

Polsce Oleksandra Motsyka,
Szefa Misji Handlowo-Gospo-
darczej przy Ambasadzie Ta-
rasa Tokarskiego. Ze strony
polskiej kierownikiem misji
by³ Wac³aw Pawlak – dyrektor
generalny PUIG. W rozmo-
wach uczestniczyli tak¿e
przedstawiciele centralnych
urzêdów administracji pañst-
wowej – Urzêdu Celnego, Urzêdu
Pracy, Urzêdu Skarbowego.
Podczas spotkania uczestnicy
zapoznali siê z potencja³em
gospodarczym obwodu oraz
mo¿liwoœciami inwestycyj-
nymi w tym regionie. Po
zakoñczeniu czêœci oficjalnej
odby³y siê spotkania z udzia-
³em przedstawicieli 58 firm z
obwodu Rowieñskiego zainte-
resowanych nawi¹zaniem
szerokiej wspó³pracy z pol-
skimi firmami.

W spotkaniach uczestni-
czy³y ukraiñskie firmy repre-
zentuj¹ce bran¿e:

- Rolnictwo (uprawa zbó¿,
roœlin przemys³owych, pasz,
nasion; przetwórstwo ziarna;
hodowla trzody chlewnej,
byd³a rogatego, ptactwa do-
mowego; produkcja biopaliw);

- Przemys³ spo¿ywczy
(przetwórstwo mleka, pro-
dukcja artyku³ów spo¿yw-
czych). Przemys³ drzewny
(tartacznictwo, produkcja
mebli);

- Budownictwo (produkcja
materia³ów budowlanych,
projektowanie i budownictwo
obiektów, technologie oczysz-
czania œcieków przemys³o-
wych);

- Energia odnawialna (no-
woczesne rozwi¹zania w
zakresie technologii energo-
oszczêdnych.

Misja gospodarcza w Rów-
nem cieszy³a siê du¿ym
zainteresowaniem przedsiê-
biorców zarówno z polskiej,
jak i z ukraiñskiej strony.
Z rozmów wynika³o, ¿e jest
du¿e zapotrzebowanie na
tego typu przedsiêwziêcia.
Wychodz¹c wiêc naprzeciw
oczekiwaniom przedsiêbior-
ców Polsko-Ukraiñska Izba
Gospodarcza wspólnie z Am-
basad¹ Ukrainy w Polsce
postanowi³y, i¿ organizowane
bêd¹ dalsze wyjazdy do ukra-
iñskich obwodów. Nastêpna
misja do ¯ytomierza bêdzie
mia³a miejsce na pocz¹tku
lipca b.r.

Miêdzynarodowej Pañstwo-
wej Administracji Obwodowej,
jak równie¿ goœci honorowych
– Ambasadora Ukrainy w

Robocze spotkanie w Równem. Przemawia  Ambasador Ukrainy w Polsce Oleksandr
Motsyk (w centurum, od lewej), obok - Gubernator obwodu Rowieñskiego Wiktor Matczuk

Pan Gubernator wita przyby³ych goœci
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Wejœcie na rynek zagra-
niczny wymaga dobrego
rozeznania w warunkach,
które na nim panuj¹ oraz
znajomoœci podstaw prawa
pañstwa, gdzie przedsiêbiorca
zamierza prowadziæ swoja
dzia³alnoœæ. Jest to niezbêdne
do dobrego planowania i sku-
tecznego prowadzenia dzia³al-
noœci gospodarczej w celu jak
najlepszego wykorzystania
mo¿liwoœci tych rynków.

Rynek ukraiñski jest na
ogó³ przyjazny dla inwestorów

z Polski – szerokie mo¿liwoœci
inwestycyjne, dobre po³o¿enie
geograficzne, przyjaŸnie nasta-
wieni kontrahenci – wszystko
to powoduje stabilny i dyna-
miczny wzrost liczby polskich
firm, które decyduj¹ siê na
gospodarcz¹ ekspansjê na
„zielonej Ukrainie”. Czasem
jednak takie cieplarniane wa-
runki „przysypiaj¹” czujnoœæ
polskich przedsiêbiorców i
zapominaj¹ oni o podstawo-
wych zasadach wejœcia na
rynek zagraniczny – obiek-
tywnej ocenie w³asnych mo¿li-
woœci inwestycyjnych, grun-

townym rozeznaniu na rynku
docelowym, wybudowaniu
solidnych podstaw prawnych
dla swojej dzia³alnoœci gospo-
darczej. Rzutuje to negatywnie
na jakoœæ procesu inwesty-
cyjnego i obni¿enie potencja³u
inwestycyjnego polskich firm
na Ukrainie. Dotyczy to zw³asz-
cza ma³ych i œrednich przed-
siêbiorstw, które decyduj¹ siê
na wejœcie na rynek ukraiñski
– nie posiadaj¹ one, bowiem,
dzia³ów wyspecjalizowanych
w zagadnieniach handlu za-
granicznego i prawa pañstwa
docelowego.

W celu zapewnienia obs³ugi
handlu zagranicznego i do-
radztwa prawnego w zakre-
sie prawa ukraiñskiego i pow-
sta³a kancelaria szkoleniowo-
doradcza Ferenc&Kuczyñski,
która, w ramach swojej dzia-
³alnoœci, oferuje ma³ym i
œrednim przedsiêbiorcom
szereg wyspecjalizowanych
us³ug. Kancelaria zapewnia
swoim klientom kwalifiko-
wan¹ obs³ugê w wielu dzie-
dzinach, w tym kompleksow¹
obs³ugê prawna przedsiê-
biorstw polskich na Ukrainie,
doradztwo w zakresie inwes-

towania zagranicznego na
Ukrainie, obs³ugê celn¹
transakcji importowych, ek-
sportowych, tranzytowych,
spedycjê miêdzynarodow¹
etc. Wykorzystuj¹c prak-
tyczne doœwiadczenie wspól-
ników Kancelarii w zakresie
wspó³pracy prawnej i gospo-
darczej ze Wschodem orga-
nizuje i prowadzi szkolenia,
seminaria dla przedsiê-
biorców, w³adz pañstwo-
wych oraz samorz¹dów lo-
kalnych.
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27-30 maja Równe goœ-
ci³o grupê przedstawicieli
polskich firm, które skorzys-
ta³y z mo¿liwoœci wziêcia
udzia³u w misji organizowa-
nej przez Polsko-Ukraiñsk¹
Izbê Gospodarcz¹ i Amba-
sadê Ukrainy w Polsce.
Uczestniczyæ w tym przed-
siêwziêciu zdecydowa³o siê
20 przedsiêbiorstw z Polski
i prawie 70 z Ukrainy.

Czêœæ polskich przedsiê-
biorstw, bior¹cych udzia³ w
misji istnieje ju¿ na rynku
ukraiñskim, jednak dla
wiêkszoœci by³ to pierwszy,
rekonesansowy wyjazd. Cel-
ocena zapotrzebowania na
sprzedawane towary b¹dŸ
us³ugi, oraz  zapoznanie siê
ze specyfik¹ dzia³añ i funk-
cjonowaniem firm  naszego
wschodniego s¹siada. Dla
firm doradczych i transporto-
wych – pozyskanie klientów.

Dlaczego Ukraina, dlaczego
teraz z czasie kryzysu, jakie
s¹ oczekiwania Pañstwa,
zwi¹zane z misj¹ – te pytania
zada³am wszystkim uczestni-
kom. I ostatnie najwa¿niejsze,
po zakoñczeniu spotkañ – czy
forma misji sprawdzi³a siê w
praktyce, jakie s¹ wymierne
korzyœci pobytu w Równym,
czy wrócili Pañstwo zadowo-
leni z udzia³u w tym wyda-
rzeniu.

Aleksandra Giewartowska
– J&J Energy: Pracujemy ju¿
na Bia³orusi. Ze wzglêdu na
potencja³, Ukraina wydaje siê
byæ naszym nastêpnym
partnerem. Zak³ada³am, ze
bêdzie to tylko wyjazd roz-

DOMINIK DESZCZ

ECDDP UKRAINA

www.ecddp.pl

Podczas dokonywania in-
westycji na Ukrainie, czy to
zak³adaj¹c spó³kê, nabywaj¹c
prawa korporacyjne lub
kupuj¹c nieruchomoœci in-
westor musi uwzglêdniaæ
szczegó³y ukraiñskiego systemu
podatkowego, które w wielu
przypadkach s¹ niespójne.
Urzêdy kontroli skarbowej
czêsto stosuj¹ przepisy wed³ug
w³asnego uznania. Czasem
niezwykle wybiórczo, niestety
w przypadku inwestorów
zagranicznych w wiêkszoœci
kontrole s¹ przeprowadzane
bardzo skrupulatnie. Kontrola
zawsze wyka¿e nieprawid³o-
woœci w takiej inwestycji za-
granicznej, pytaniem jedynie
jest wymiar kary. Uzale¿niony
jest on od wielkoœci inwes-
tycji, „zapotrzebowania” in-
spektora jak równie¿ wielu
innych czynników wœród
których wielkoœæ pomy³ki lub
nieprawid³owoœci nie jest
najwa¿niejsza.

Oto kilka przyk³adów  z któ-
rymi najczêœciej spotyka sie
inwestor zagraniczny na
terytorium Ukrainy.

W przypadku ubiegania
siê o zwrot podatku VAT przez
inwestorów zagranicznych
nale¿y pamiêtaæ o ustawo-
wych ograniczeniach,których
g³ównym punktem jest to, ¿e
zwróciæ mo¿na kwotê podat-
ku która nie przekroczy³a
wysokoœci podatku, zap³aco-
nego kontrahentowi w cenie
nabytych towarów, robót,
us³ug. Przy czym, jeœli w
podaniu o zwrotu podatku
VAT zaznaczona kwota
podatku bêdzie wy¿sza ni¿
100 tys. UAH, wtedy taki
podatnik musi sie przygo-
towywaæ na wizytê funkcjo-
nariuszy organów podatkowych
w celu przeprowadzenia
skrupulatnej kontroli dzia³al-
noœci podatnika. Ponadto
podatnik który nie jest za-
rejestrowany d³u¿ej ni¿ 12
miesiêcy nie ma prawa do
ubiegania sie o zwrot podatku
VAT. Nawet je¿eli przepro-
wadzi³ transakcje, które by
mu umo¿liwia³y zwrot tego
podatku mo¿e siê o nie ubiegaæ
dopiero po roku prowadzenia
dzia³alnoœci gospodarczej na
terytorium Ukrainy.

W przypadku zawarcia
umów, przewiduj¹cych doko-
nanie zap³aty za towary (prace,
us³ugi) na rzecz nierezydentów,
posiadaj¹cych status „offshore”,

(zarejestrowanych w pañ-
stwach, bêd¹cych w rozumie-
niu urzêdu rajami podatko-
wymi), wtedy koszt podatnika
poniesiony na zap³atê za taki

towar (prace, us³ugi) zaliczony
bêdzie do kosztów uzyskania
przychodów w kwocie stano-
wi¹cej jedynie 85% wartoœci
tych towarów (prac, us³ug).

W razie sprzeda¿y dzia³ki
gruntowej, mieszkania, innej
nieruchomoœci, rzeczy rucho-
mych prawo w³asnoœci, któ-
rych nale¿y do cudzoziemca
lub wykonania umowy cywil-
noprawnej przez takiego cu-
dzoziemca, uzyskany przychód
zostanie opodatkowany wed-
³ug stawki podatku dochodo-
wego od osób fizycznych i bê-
dzie wynosi³ 30%. Nawet jeœli
stosowaæ przepisy Konwencji
o unikaniu podwójnego opo-
datkowania, to w razie sprze-
da¿y nieruchomoœci (w tym
gruntów) przenieœæ sp³atê
podatku do Polski lub pom-
niejszyæ stawkê podatku jest
niemo¿liwe. Istnieje mo¿liwoœæ
unikniêcia tak wysokiego
podatku, ale nale¿y spe³niæ
wiele obostrzeñ które czêsto
s¹ niemo¿liwe do spe³nienia.

Przy formowaniu funduszu
statutowego w drodze aportu
maj¹tku, który zostanie
wwieziony (importowany) na
Ukrainê zza granicy, nale¿y
takiemu importerowi zap³aciæ
podatek VAT, podatek akcy-
zowy (w przypadku, jeœli to
bêdzie towar akcyzowy),
natomiast zap³atê za c³o
mo¿na bêdzie odroczyæ w dro-
dze wydania weksla na termin
3 lata. W przypadku, gdyby
aport zosta³ sprzedany przed
up³ywem 3 lat od wniesienia
go do funduszu statutowego
nale¿y zap³aciæ za niego
równie¿ c³o.

Podczas dokonywania in-
westycji na Ukrainie nale¿y
pamiêtaæ o bardzo ostro¿nym
dobieraniu wspó³pracowni-
ków, zajmuj¹cych sie naszymi
podatkami i ksiêgowoœci¹
gdy¿ urzêdy kontroluj¹ce s¹
bardzo dok³adne w stosunku
do inwestorów zagranicz-
nych. Kilka pomy³ek ksiêgo-
wych mo¿e oznaczaæ koniec
dzia³alnoœci takiego inwestora
na Ukrainie.

Spó³ka Europejskie Cent-

rum Doradztwa i Doku-

mentacji Podatkowej Sp. z

o. o. na Ukrainie, zosta³a

za³o¿ona w 2007 roku w

Kijowie. Gwarancj¹ profe-

sjonalnych us³ug na najwy¿-

szym poziomie s¹ wysokiej

klasy specjaliœci. G³ównym

przedmiotem dzia³alnoœci

Europejskiego Centrum

Doradztwa i Dokumentacji

Podatkowej na Ukrainie jest

œwiadczenie komplekso-

wych us³ug doradczych w

zakresie prawa podatko-

wego, gospodarczego oraz

rachunkowoœci.
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PODSTAWOWE PROBLEMY
PODATKOWE NA UKRAINIE SPOTKANIA

TWARZĄ W TWARZ

Pierwszy dzieñ INSECO

poznawczy. Spotka³am jednak
konkretne osoby i na dziœ
jestem usatysfakcjonowana
mo¿liwoœciami wynikaj¹cymi
z tej wizyty. Organizacja wy-
jazdu – na wysokim poziomie.
Dlaczego w³aœnie teraz
Ukraina? – A dlaczego nie?

Andrzej Romanowski –
Ro-Masz: Moja firma sprze-
daje maszyny rolnicze dla
ma³ych i œrednich gospo-
darstw. Teraz, w czasie

kryzysu, du¿e firmy polskie
wróci³y na nasz krajowy
rynek staj¹c siê dla nas po-
wa¿n¹ konkurencj¹. Dlatego
w³aœnie, kryzys sta³ siê dla
nas bodŸcem do spojrzenia
na Wschód. Przyjecha³em aby
rozpoznaæ potrzeby tutejszych
rolników, mo¿e nawi¹zaæ
kontakty, które zaowocuj¹
kooperacj¹ – generalnie mia³
to byæ rekonesans. Jednak
dziêki bezpoœrednim spotka-

Urz¹dzenie do produkcji biopaliw w godpodarstwie
rolnym im. Szewczenki
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siê trochê czegoœ innego.
Nasz¹ specjalnoœci¹ s¹ linie
do przerobu mleka. Niestety
nie znalaz³em na spotkaniach
partnerów do rozmów. Wy-

w pozyskiwaniu, przetwarzaniu
oraz produkcji biomasy do
celów energetycznych. Z misji
w Równym jesteœmy bardzo
zadowoleni, dobrze, ¿e wziê-

propozycji dostaw i by³o kilka
ciekawych telefonów od Ukra-
iñców. Pozyskaliœmy bardzo
du¿o cennych informacji,
dotycz¹cych zwrotu  vatu. Ju¿
podczas pobytu na miejscu
postanowiliœmy za³o¿yæ na
Ukrainie spó³kê, która bêdzie
realizowa³a zakupy dla nas.
Dostaliœmy ju¿ kilka ofert
firm konsultingowych, które
chc¹ nam w tym pomóc.
Mamy œwiadomoœæ tego, ¿e
Ukraina jest zapleczem bio-
masy dla du¿ej czêœci Europy.

Marcin Krajewski – Ho-
dowca Sp z o.o.: To pierwszy
wyjazd w celu poznania
rynku. Nasza firma zajmuje
siê sprzeda¿¹ i monta¿em
urz¹dzeñ bêd¹cych wyposa-
¿eniem budynków gospo-
darstw rolnych. Nie liczy³em
na konkretne efekty w czasie
pierwszej wizyty tutaj, jed-
nak, dziêki bezpoœrednim
spotkaniom, nawi¹za³em
kilka ciekawych kontaktów.
Za wczeœnie mówiæ jaki
bêdzie rezultat koñcowy, to
proces z³o¿ony i d³ugotrwa³y.
Zadowolony jestem jednak,
ze wróci³em z konkretami,
które byæ mo¿e zaowocuj¹ w
przysz³oœci. Organizacjê
wyjazdu oceniam bardzo
wysoko, pe³en profesjona-
lizm.

Beata Gajewska – Rolim-
pex Nasiona: Od kilku lat
sprzedajemy trawy gazonowe
na Ukrainê ma³ym hurtow-
niom. Liczymy na wejœcie na
ten rynek z du¿ymi iloœciami
traw pastewnych. Przygoto-
waliœmy specjaln¹ ofertê
rodzajów traw pastewnych,
bêd¹cych mieszank¹ ró¿nych
odmian w zale¿noœci od gleb
wysiewu i celu produkcji.
Rozmawialiœmy z firm¹
INSECO, zajmuj¹c¹ siê pro-
dukcj¹, oczyszczaniem i se-
lekcj¹ nasion buraka cukro-
wego. Byliby gotowi poszerzyæ
zakres dzia³alnoœci o nasiona
buraka pastewnego. Rolimpex
posiada dwie odmiany do-
puszczone do obrotu na
Ukrainie – „Bizon Poli” oraz
„Agro Poli”, drugi w trakcie
rejestracji. Liczymy na zna-
lezienie du¿ego dystrybutora
nasion traw pastewnych i na-
wet jeœli nie siê uda, to w
czasie tej misji, bêdziemy
kontynuowaæ poszukiwania
takiego partnera na Ukrainie.
Jest to olbrzymi i obiecuj¹cy
rynek, gdy¿ tradycyjnie upra-
wia siê tu pojedyncze kom-
ponenty traw. Wed³ug insty-
tutów, zajmuj¹cych siê opra-
cowywaniem receptur mie-
szanek, odpowiednie ich
skomponowanie podnosi
wydajnoœæ mleczn¹ krów o
15-20%. Dlatego widzimy
tutaj perspektywy korzystnej
dla nas i farmerów wspó³-
pracy. Ju¿ po pierwszym dniu,
dziêki wizycie w INSECO,
mog³am oceniæ nasz wyjazd
jako bardzo udany.

Andrzej Kiliñski – Rolim-
pex Nasiona: Genialnie
skonstruowany wyjazd. ̄ al

Uczestnicy ze strony polskiej
I tak obwód Równieński gościł przedstawicieli ZTB

Ukraina, ZPUH Best Pest Sp.J., J&J Energy, Wasko SA,
P.P. Ro�Masz S.C., KWG S.A., Tibro J.V., Alima�Bis Sp. z o.o.,
Poli Trade, Hodowca Sp. z o.o., COMECO Sp. z o.o.,
Rolimpex Nasiona S.A., Grupy Strategia Sp. z o.o.,
ECDiDP Sp. z o.o., A.P. Uniapol, Agencji Rozwoju Ma�
zowsza, Międzynarodowych Targów Lubelskich S.A.,
Europejskiego Centrum Gospodarczego Sp. z o.o.,
Ukraińskiego Centrum Ekonomicznego w Rzecz�
pospolitej Polskiej, PPH Magnat.

Uczestnicy ze strony ukraińskiej
ÒОВ СГП «Імені Воликова», ПП «Мир», ПСГП

«Княгинин», ВАТ «Дубровицьке хлібоприемне
підприємство», ТзОВ «Каскад%Продакшн» ЛТД,
ПСП «Долина», СГ ПП «Україна», СТзОВ «ІДНА»,
СТзОВ «Астрея», ФГ «Власюк В.В.», ФГ «Вітек», ФГ
«Мальвіна», ФГ ім. Шевченко, ТзОВ «Полісся%
Агро», ВАТ «Здолбунівський завод продовольчих
товарів», ПП «Мир», ФГ ім.. Шевченка, ТзОВ
«Західноукраїнська холдингова компанія», ЗАТ
«Українська лісопереробна компанія», ПАФ
«Брошукова», ДП «Меркурій», ТОВ «Майстер
ВУД», ПП Довгалець, ПВТП «Імпульс», ПП Кінчур
А.А., ПП «СтильМ», ПП «Ліарт», ЗАТ «Єврошпон%
Смига», ПП «Колода В.М.», ПП «Дизайн», ПВТП
«Імпульс», ПП Лук’янова, ТзОВ «Ассет», ТзОВ СП
«Інтермистнеон», ПП «Агро%клуб», НВП
«Продекологія», ПП «Ретра», ТОВ «UKRBIOTAL»,
ТзОВ Фірма «Тандемсвіт», ДП «РИТМ», ЗАТ
«Українська лісопереробна компанія», ТзОВ
«Свиспан Лімітед», ТОВ КНМУ «ЄЮМ», МЧП «МВА»,
ТОВ «Орант – ЛТД», ПТПП «Олим», ПП «Рівень
Млинів», ПП «Будивельник&Co», ПП «Досвід%буд»,
ПП Загородський, ПП «Будівельник», ПНВП
«Фантомаш», ТЗОВ «АгроКлондайк», ЗАТ «Ей%І%Ес»
Рівенерго.

niom, ju¿ pozna³em ludzi
zainteresowanych wspó³-
prac¹. Mo¿liwoœæ rozmów z
ukraiñskimi przedsiêbior-
cami i rolnikami dala mi wiele
informacji, dotycz¹cych ocze-
kiwañ potencjalnych kontra-
hentów, wróci³em z zupe³nie
nowymi koncepcjami wspó³-
pracy, o których nie myœla³em
przed przyjazdem na misjê.
Jestem mile zaskoczony spraw-
n¹, profesjonaln¹ organizacj¹
wyjazdu, który uwa¿am za
bardzo owocny i udany.

Andrzej Poplawski –
KWG S.A.: Wyjazd mia³ byæ
tylko rekonesansowy, dla
nawi¹zania kontaktów z fir-
mami, trudni¹cymi siê ek-
sportem pracowników, jednak
wracam z konkretnymi kon-

taktami, oczywiœcie za wczeœnie
mówiæ jak zaowocuj¹. Misjê
oceniam na zorganizowan¹
œwietnie pod wzglêdem orga-
nizacyjnym. Spotkania z uk-

Kruszywa równieñskie

Goszczeni przez przewodnicz¹cego administracji powiatowej

daje mi siê, ¿e trochê za
ogólnie potraktowano temat
misji jakim by³o rolnictwo.

Wiem, ¿e inne firmy polskie
nie mia³y tego problemu,
jednak teraz rozmawiaj¹c na
temat misji w ¯ytomierzu,
udzia³ w której rozwa¿amy,
poproszê wczeœniej o wykaz
firm, osób, które zainteresowane
bêd¹ naszymi produktami.

Jaros³aw Rak – Poli Trade:
Nasza firma specjalizuje siê

liœmy w niej udzia³. Jecha-
liœmy tam g³ównie rozeznaæ
mo¿liwoœci pozyskania towaru,
który nas interesuje, spraw-
dzenia rynku oraz nawi¹zania
jakichœ ogólnych kontaktów.
To œwie¿y rynek, wygra ten,
kto pojawi siê tam pierwszy.
W rezultacie podpisaliœmy
dwa kontrakty – w przysz³ym
tygodniu przyjad¹ do nas
pierwsze partie towaru. Do-
staliœmy równie¿ kilka

Silosy na ziarno  INSECO

raiñskimi przedsiêbiorcami
zaaran¿owane profesjonalnie,
ka¿da z polskich firm mia³a
osobne stanowisko z logo i krót-
kim opisem zakresu dzia³al-
noœci. Ukraiñscy koledzy do-
stali wczeœniej wykaz uczest-
ników z Polski, tak wiêc ka¿dy
trafia³ bezpoœrednio do inte-
resuj¹cych go osób.

S³awomir £osiak – Alima
Bis: To mój pierwszy pobyt na
Ukrainie. Po misji spodziewa³em
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Polsko – Ukraińska
Izba Gospodarcza
00�048 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

tylko, ¿e takich dni, jak
drugi i czasu przezna-
czonego na bezpoœrednie
spotkania z firmami ukra-
iñskimi nie by³o wiêcej. Tak
wiele osób podchodzi³o do

pozyskiwanie i obs³uga
inwestorów.

Wybór Ukrainy jako mo¿-
liwego strategicznego partnera
w biznesie nie by³ przypad-
kowy i podyktowany zosta³

Poli Trade Polska Sp. z o.o.
ul. T. Boya�Żeleńskiego 108
40�750 Katowice

tel.: 032 292 10 41
fax: 032 292 10 41
e�mail: biuro@politrade.pl
www.politrade.pl

Nasza firma specjalizuje się w pozyskiwaniu,
przetwarzaniu oraz produkcji biomasy do celów
energetycznych. Jesteśmy członkiem Polskiej Izby
Biomasy. Prowadzimy sprzedaż i skup biomasy
drzewnej oraz pochodzenia rolniczego. Współpra�
cujemy z największymi grupami energetycznymi
w Polsce. Zapraszamy do współpracy.

EKSPERT W BIOMASIEEKSPERT W BIOMASIE

i deklaracje chêci wspó³-
pracy pomiêdzy polsko-
ukraiñskimi przedsiêbior-
stwami, jakie z pewnoœci¹
w przysz³oœci prze³o¿¹ siê na
obopóln¹ i owocn¹ wspó³-
pracê.

W trakcie zwiedzania fabryki szk³a

naszego stanowiska, trochê
za szybko siê to dzia³o, wiêc
rozmowy prowadzone by³y w
poœpiechu. Nie chcê mówiæ
o efektach – czasem potrzeba
i 100 spotkanych firm, aby
podpisaæ kontrakt, ale iloœæ
kontaktów jak na krótki
czas spêdzony w Równym
satysfakcjonuje mnie. Bardzo
odpowiada mi forma zorga-

nizowanego przez Izbê wy-
jazdu. Organizacjê ca³ej
imprezy oceniam bardzo
wysoko.

Marek Ciubak – Grupa

Strategia: To mia³ byæ wy-
jazd czysto rozpoznawczy,
jednak zaowocowa³ kontak-
tami z konkretnymi, zainte-
resowanymi wspó³prac¹
firmami. Niektóre z nich
spotka³em kilka dni póŸniej
w Lublinie. Jestem bardzo
zadowolony z udzia³u w
misji. Na efekty na pewno
przyjdzie poczekaæ, ale
pierwsze kroki zosta³y po-
czynione.

Dariusz Draczka – Agen-
cja Rozwoju Mazowsza:
Nasza spó³ka powo³ana
zosta³a przez samorz¹d
województwa mazowiec-
kiego w celu kierowania
i wspierania rozwoju eko-
nomicznego Mazowsza.
G³ówn¹ misj¹ spó³ki jest
promocja potencja³u gospo-
darczego regionu, wspiera-
nie przedsiêbiorczoœci,

wieloma czynnikami. Pierw-
szy z nich to taki, i¿ Agencja
Rozwoju Mazowsza S.A. w
dniu 6 kwietnia br. zawi¹-
za³a wiêzi wspó³pracy z
Polsko-Ukraiñsk¹ Izb¹
Gospodarcz¹ poprzez podpi-
sanie porozumienia. Istotn¹
rolê odegra³o po³o¿enie Uk-
rainy. Jest to jeden z 7 gra-
nicz¹cych z nami s¹siadów,

a jak powszechnie wiadomo
z s¹siadami lepiej mieæ dobre
relacje. Kolejnym aspektem
przemawiaj¹cym za wizyt¹ w
tym kraju, s¹ wspólne
przedsiêwziêcia i cele jakie
zosta³y wyznaczone w os-
tatnim czasie. Mowa tu o
wspó³organizacji Polski i
Ukrainy przy mistrzostwach
EURO 2012. Nie bez znacze-
nia pozostaje fakt, i¿ obecny
kryzys gospodarczy coraz
mocniej odczuwalny jest ju¿
na Ukrainie i w Polsce. W
tych trudnych czasach
misja gospodarcza mo¿e
stanowiæ swojego rodzaju
panaceum zarówno na
problemy polskich jak i uk-
raiñskich przedsiêbiorców
i inwestorów. Jak pokazuj¹
dane w 2009 r., Polska by³a
jednym z g³ównych partne-
rów handlowych obwodu
Równieñskiego. Odsetek w ob-
rocie zewnêtrznym wynosi³
9,1% oko³o 11.3 mln USD.

O sukcesie misji maj¹
œwiadczyæ nawi¹zane kontakty

czy na Ukrainê uwa¿am, ¿e
bardzo udany. Chcieliœmy
zorientowaæ siê, jak jest z
przestojami na granicach,
poznaæ bli¿ej odbiorców i
warunki w jakich pracuj¹.
To takie ogólne rozeznanie.

Oprowadzani przez dyrektora  INSECO Grigorija
Jaremczuka

Produkcja lokalnych firm

Tomasz Majchrzak –

KASKADA: Firma Nasza
zajmuje siê handlem miê-
sem i t³uszczami. Handlu-
jemy ju¿ z Ukrain¹. Do tej
pory sprzedawaliœmy tylko
z odbiorem w Polsce. To
pierwszy wyjazd rozpoznaw-

Nastêpne spotkania po-
winny byæ ju¿ bardziej spro-
filowane i specjalistyczne,
i o takie bêdziemy zabie-
gaæ.

Bezpoœrednie rozmowy z
przedsiêbiorcami i mo¿li-
woœæ poznania specyfiki
rynku – s¹ konkretn¹ ko-
rzyœci¹, wynikaj¹c¹ z tego
wyjazdu. Organizacja wyjazdu
œwietna, wracam zadowolony
z poczuciem dobrze wyko-
rzystanego czasu.

Podsumowuj¹c:  misjê w
Równym, nale¿y uznaæ za
bardzo udan¹. Uczestnicy
docenili zaanga¿owanie
organizatorów w umo¿li-
wienie bezpoœrednich kon-
taktów z przedsiêbiorcami
ukraiñskimi, reprezentu-
j¹cymi interesuj¹ce ich

bran¿e. Zadbano równie¿
o to, aby na misji pojawi³y
siê proponuj¹ce swe us³ugi
firmy konsultingowe, któ-
rych rola, ze wzglêdu na
ró¿nice w prawodawstwie,
bêdzie niezwykle istotna
przy podejmowaniu decyzji,
zwi¹zanych z dzia³aniami na
Ukrainie.

Bardzo spodoba³a siê
forma misji. Spotkañ twarz¹
w twarz z potencjalnymi
partnerami nie zast¹pi¹
prelekcje i wyk³ady na temat
rynku na Ukrainie.

Na dziœ, kilka dni po
misji, wypowiedzi uczestni-
ków s¹ bardzo entuzjas-
tyczne. Za pewien czas
odwiedzimy ich aby ponow-
nie spytaæ w jakim stopniu
zaowocowa³y Równieñskie
spotkania.

Uczestnikom spodoba³a siê forma misji. Spotkañ twarz¹

w twarz z potencjalnymi partnerami nie zast¹pi¹

prelekcje i wyk³ady na temat rynku na Ukrainie


