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Dzisiaj do r¹k Waszych
trafia po raz pierwszy do-
datek do Kuriera Galicyj-
skiego, poœwiêcony sprawom
gospodarczym. W Kurierze
Gospodarczym, który reda-
guje Polsko – Ukraiñska
Izba Gospodarcza (PUIG)
bêdziemy pisaæ o tematach ,
które interesuj¹ przedsiê-
biorców, prowadz¹cych dzia-
³alnoœæ na Ukrainie, ale tak¿e
o mo¿liwoœciach prowadzenia
biznesu w Polsce. Tematy,
które bêdziemy  poruszali bêd¹
kierowane nie tylko do tych,
którzy ju¿ maj¹ doœwiad-
czenie w prowadzeniu firmy
ale tak¿e do tych, którzy
dopiero myœl¹ o za³o¿eniu
w³asnej dzia³alnoœci.  Nasze
zadanie to stwarzanie dobrego
klimatu dla przedsiêbiorców.
Chcemy wspomagaæ wszelkie
inicjatywy i dzia³ania i stwa-
rzaæ warunki do bezpiecznego
prowadzenia biznesu i poru-
szania siê wœród odmiennych
w Polsce i na Ukrainie prze-
pisów prawnych, finanso-
wych, celnych i innych.
Polsko-Ukraiñska Izba Gos-
podarcza jest aktywnym
organizatorem i wspó³orga-
nizatorem seminariów szko-
leniowych, konferencji, misji
gospodarczych, spotkañ biz-

nesowych – bêdziemy o tych
wydarzeniach informowaæ.
Zapraszamy tak¿e innych,
którzy dzia³aj¹ w tym ob-
szarze do skorzystania z
naszych ³amów. Chc¹c wyjœæ
naprzeciw zg³aszanym do nas
oczekiwaniom, podjêliœmy
próbê wydawania tego do-
datku jako forum wymiany
doœwiadczeñ w zakresie pro-
wadzenia biznesu w Polsce
i na Ukrainie oraz  tworzenia
warunków do nawi¹zywania
wspó³pracy miêdzy przedsiê-
biorcami z obu krajów. Bê-
dziemy siê starali przedsta-
wiaæ przyk³ady dobrych
praktyk, ale nie bêdziemy
stroniæ od spraw trudnych,
problemowych.

Chcielibyœmy aby du¿y
wp³yw na dodatek do Kuriera
Galicyjskiego mieli nasi
czytelnicy. To Wy, Pañstwo
jesteœcie odbiorc¹ pisma i to
Wy bêdziecie mieli wp³yw na
kszta³towanie siê jego formu³y.
Za wszystkie uwagi, podpo-
wiedzi i sugestie z góry dziê-
kujemy, tymczasem ¿yczymy
mi³ej lektury.

Z wyrazami szacunku
Wac³aw Pawlak

Dyrektor generalny PUIG

Drodzy czytelnicy,

Prawie 300 osób – uczest-
ników, prelegentów i
dziennikarzy przewinê³o
siê w ci¹gu trzech dni
konferencji – oto bilans
odbywaj¹cego siê w Œwino-
ujœciu i Heringsdorfie
w dniach 22-24 kwietnia
„Baltic Business Forum –
Ukraina Nowe Mo¿liwoœci”,
którego g³ównym
organizatorem by³ PUIG.

Wœród osób, które siê poja-
wi³y by³o 17 by³ych i obec-
nych polskich ministrów z
ro¿nych resortów m.in. Bogu-
s³aw Liberadzki, Krzysztof

Janik, Rafa³ Baniak, Anna
Kalata. Administracja ukra-
iñska reprezentowana by³a
przez m.in. Oleksanra Shla-
paka, Zastêpcê Szefa Kancela-
rii Prezydenta Ukrainy i jed-
noczeœnie by³ego Ministra
Gospodarki i Integracji Euro-
pejskiej Ukrainy, Oleksandra
Motsyka – Ambasadora Ukra-
iny w Polsce, Leonida Jefimenkê
– Zastêpcê Ministra Spra-
wiedliwoœci Ukrainy. Oprócz
nich obecni byli przedsta-
wiciele takich instytucji jak:
Miêdzynarodowy Fundusz
Walutowy (Max Allier – Sta³y
Przedstawiciel MFW na
Ukrainie ), Gie³da Papierów
Wartoœciowych (Lidia Adamska
– Wiceprezes), Urz¹d Patentowy
RP (Alicja Adamczak – Pre-
zes), Pañstwowa Agencja

BAŁTYCKIE FORUM BIZNESU –
UKRAINA NOWE MOŻLIWOŚCI

Inwestycji i Innowacji Ukrainy
(Sergij Moskwin - Zastêpca
Przewodnicz¹cego), Polska
Agencja Informacji i Inwes-
tycji Zagranicznych (Robert
Kwiatkowski - Wiceprezes),
Izba Przemys³owo-Handlowa
Ukrainy (Wiktor Janowski –
Wiceprezes), Polsko–Skandy-
nawska Izba Gospodarcza
(Peter Nilssen – prezes), Za-
chodniopomorski Urz¹d
Marsza³kowski (Witold Jab-
³oñski - Wicemarsza³ek) czy
Krajowa Izba Gospodarcza
(Andrzej Arendarski – Prezes).
Na konferencji zjawili siê te¿
liczni przedstawiciele spon-
sorów, samorz¹dów, mediów,
biznesu zarówno z Polski,
jak i Ukrainy.

Przybywaj¹cych do Œwino-
ujœcia uczestników FORUM,

w hallu sali teatralnej wita³y
dziewczêta ubrane w naro-
dowe stroje. Promocja naro-
dowych tradycji Ukrainy nie
by³a jednak g³ównym celem
spotkania. Biznesmeni z kraju
naszych wschodnich s¹siadów
przybyli m.in. po to, by sko-
rzystaæ z polskich doœwiadczeñ
transformacji gospodarczej,
poszukaæ podpowiedzi jak
radziæ sobie ze skutkami
globalnego kryzysu. Polska,
która jest ju¿ od kilku lat
cz³onkiem UE i ma za sob¹
potê¿ne zmiany gospodarcze,
mo¿e doskonale s³u¿yæ przy-
k³adem krajowi, który do Unii
dopiero aspiruje. Ukraina
prze¿ywa obecnie g³êboki
kryzys, tym bardziej cenne s¹
dla tego kraju wszelkie pomys³y
na o¿ywienie gospodarcze.

„Chcieliœmy, aby w³aœnie
st¹d, z Zachodniopomor-
skiego wyszed³ wyraŸny syg-
na³, wspieraj¹cy europejskie
aspiracje Ukrainy” – powie-
dzia³ Wicemarsza³ek Witold
Jab³oñski.  „Niew¹tpliw¹ ko-
rzyœci¹ dla Œwinoujœcia jest
zainteresowanie tym miastem
i realizowanymi u nas projek-
tami, które mog¹ staæ siê
polem aktywnoœci tak¿e dla
ukraiñskiego biznesu”.

 Innym cennym efektem
Ba³tyckiego Forum Biznesu
jest to, ¿e jego uczestnicy
zawioz¹ do swoich krajów
dobre wra¿enia, a nieraz na-
wet zauroczenie atrakcjami
wyspy Uznam. Efektem Fo-
rum nie by³y ¿adne formalne
umowy czy porozumienia.
Chodzi³o o coœ zupe³nie innego
– stworzenie platformy do
nawi¹zywania bezpoœrednich
kontaktów i rozszerzania
wiedzy i wzajemnych doœwiad-
czeñ w wielu dziedzinach
m.in.  gospodarki, handlu,

prawa, infrastruktury, ener-
getyki, samorz¹dów itd. W
opiniach wielu uczestnicz¹cych
w kuluarowych dyskusjach
cel ten uda³o siê osi¹gn¹æ.
Chwalono nas równie¿ za
doskona³¹ organizacjê i logi-
stykê. ¯egnaj¹c siê ze Œwi-
noujœciem, wiêkszoœæ dekla-
rowa³a chêæ ponownego
spotkania za rok.

„Forum odnios³o sukces,
bo ze Œwinoujœcia wyszed³
wyraŸny sygna³ o otwarciu
ukraiñskiego potencja³u gos-
podarczego na wspó³pracê
z partnerami z naszego
regionu” – powiedzia³ prezes
PUIG Jacek Piechota w trak-
cie po¿egnalnego bankietu.
Zatem: Do zobaczenia na
Baltic Business Forum 2010!!

opracowanie Maciej
Gruszczyñski

zdjêcia Artur Kubasik/
http://

arturkubasik.blogspot.com/
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Polsko-Ukraiñska Izba Gospodarcza otrzyma³a list od
prezydenta Ukrainy Wikora Juszczenki. Poni¿ej jego t³u-
maczenie.

Organizatorzy, uczestnicy i zaproszeni goœcie Baltic
Business Forum „Ukraina – nowe mo¿liwoœci”

Serdecznie pozdrawiam organizatorów, uczestników oraz
goœci Forum poœwiêconego praktycznej realizacji miêdzyre-
gionalnej wspó³pracy gospodarczej miêdzy Ukrain¹ a Europ¹.

Jestem przekonany, i¿ organizacja wy¿ej wymienionego
przedsiêwziêcia po raz kolejny potwierdzi aspiracje naszego
pañstwa do integracji z UE, jak równie¿ gotowoœæ kó³
biznesowych Ukrainy, Polski i Niemiec do konstruktywnego
dialogu oraz obopólnie korzystnej wspó³pracy.

Wyra¿am nadziejê, ¿e rezultatem dyskusji bêd¹ konkretne
projekty miêdzynarodowe, które przyczyni¹ siê do aktywizacji
dzia³alnoœci innowacyjnej i inwestycyjnej oraz pozwol¹
zniwelowaæ negatywne skutki œwiatowego kryzysu finan-
sowego w Europie, wzmocni¹ gospodarki oraz podwy¿sz¹
jakoœæ ¿ycia obywateli naszych pañstw. 

¯yczê wszystkim uczestnikom spotkania inspiracji,
owocnych dyskusji oraz perspektywicznych kontaktów
biznesowych

Prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko

LIST OD PREZYDENTA UKRAINY
DO UCZESTNIKÓW  I GOŚCI
BALTIC BUSINESS FORUMOko³o 100 uczestników z

Polski i Ukrainy pojawi³o siê
na konferencji „Górnictwo
wêglowe Polski i Ukrainy”
zorganizowanej przez Polsko
– Ukraiñsk¹ Izbê Gospodar-
cz¹ i Zwi¹zek Pracodawców
Górnictwa Wêgla Kamien-
nego, która odbywa³a siê w
Katowicach w dniach 13-15
maja 2009. Ide¹, przyœwie-
caj¹c¹ organizacji tej konfe-
rencji by³o stworzenie miê-
dzynarodowego  forum wy-
miany kontaktów, doœwiad-
czeñ, wiedzy i technologii w
bran¿y zwi¹zanej z wêglem
kamiennym.

Mo¿na œmia³o powiedzieæ,
¿e idea z sukcesem przero-
dzi³a siê w rzeczywistoœæ. Na
konferencji obecnych by³o ok.
30 przedstawicieli Ukrainy –
dyrektorów kopalñ, zak³adów,
zwi¹zanych z wêglem kamien-
nym oraz firm zajmuj¹cych
siê produkcj¹, sprzeda¿¹

maszyn i sprzêtu górniczego.
Poza tym, wœród goœci znalaz³o
siê kilku reprezentantów
ukraiñskiej administracji
publicznej, zwi¹zanej z ener-
getyk¹ i górnictwem.

Po polskiej stronie konfe-
rencja równie¿ cieszy³a siê
du¿ym zainteresowaniem –
licznie przybyli dyrektorzy
œl¹skich kopalni, koksowni,
zak³adów ciep³owniczych,
producenci maszyn górni-
czych, dziennikarze zwi¹zani
z bran¿¹ wêglow¹, jak rów-
nie¿  kadra naukowa z Poli-
techniki Œl¹skiej i Akademii
Górniczo – Hutniczej.

Przyby³ych na spotkanie
powitali Jacek Piechota –
prezes PUIG oraz Maksymi-
lian Klank prezes Zwi¹zku
Pracodawców Górnictwa Wêgla
Kamiennego. W dalszej czêœci
zgromadzeni mogli wys³u-
chaæ wyst¹pieñ, referatów
i dyskusji na temat m.in.:
zmian restrukturyzacyjnych
w polskim górnictwie w latach
1998 – 2008, perspektyw i ten-
dencji rozwoju œwiatowego
i europejskiego rynku wêgla,
nowoczesnych technologii
oraz systemów bezpieczeñstwa
 w kopalniach. Odby³y siê

równie¿ prezentacje firm
sponsorskich. Pod koniec
obrad poruszano tematy
bardziej specjalistyczne,
zwi¹zane stricte z technolo-
giami, sprzêtem, maszynami
wydobywczymi i górniczymi.
Znalaz³y siê tu bardzo ró¿-
norodne zagadnienia, np.
prezentowano nowoczesne
techniki w procesie wydoby-
wania wêgla z cienkich

pok³adów, przedstawiano
doœwiadczenia we wdra¿aniu
systemów przeciwawaryj-
nych i przeciwpo¿arowych
w ukraiñskich kopalniach
oraz przeciwdzia³aniu zagro¿e-
niom metanowym czy wybu-
chom py³u wêglowego.

Przy wtórze symfonicznej
orkiestry górniczej pierwszy

dzieñ konferencji zakoñczy³
siê uroczystym bankietem,
podczas którego zosta³y 
nawi¹zane pierwsze kontakty
biznesowe.

W drugim dniu goœcie z
Ukrainy mieli mo¿liwoœæ
bezpoœredniego odwiedzenia
polskich kopalni i zak³adów.
Wizyty mia³y miejsce m.in.
w kopalni „Staszic”, „Marcel”,
„Kopex” czy te¿ w bytomskim
Centrum Ratownictwa Górni-

„Górnictwo węglowe Polski i Ukrainy �
wspólne doświadczenia i współpraca”

czego. Odwiedzaj¹cy zostali
na miejscu zapoznani z
parkiem maszynowym i
technologiami u¿ywanymi w
danych placówkach. Wpro-
wadzono ich te¿ w tajniki
restrukturyzacji i przemian,
jakie przesz³y zak³ady w
Polsce w ostatnich latach.

Trzeci dzieñ konferencji
wêglowej wype³ni³y bezpo-
œrednie rozmowy biznesowe

przedsiêbiorców z Polski
i Ukrainy, wymiana doœwiad-
czeñ i prezentacje ofert
handlowych poszczególnych
firm. Z rozmów, przeprowa-
dzonych wœród uczestników
wynika³o, i¿ byli oni bardzo
zadowoleni z inicjatywy PUIG
i Zwi¹zku Pracodawców
Górnictwa Wêgla Kamien-

nego. Jest du¿e zapotrzebo-
wanie na tego typu bran¿owe,
miêdzynarodowe spotkania,
w szczególnoœci w sektorze
wêglowym. Dlatego te¿, wy-
chodz¹c naprzeciw oczekiwa-
niom, Izba bêdzie kontynuo-
waæ konferencje wêglowe w
przysz³ym i kolejnych latach.

opracowanie Maciej
Gruszczyñski

GRA¯YNA DZWONKOWSKA

Prawdopodobnie ka¿dy,
kto prowadzi³ dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ na Ukrainie,
przyzna, ¿e nie jest to naj³at-
wiejszy rynek do robienia
interesów przez inwestorów
zagranicznych. Ró¿nice men-
talnoœci oraz sposobu dzia³a-
nia partnerów ukraiñskich
niejednokrotnie nara¿a³y
polskich przedsiêbiorców na
straty i doprowadza³y do
zakoñczenia dzia³alnoœci w
tym kraju. Sytuacjê utrudnia
dodatkowo stan prawa ukra-
iñskiego, w którym czêste
zmiany, dotycz¹ce zasad
zak³adania i funkcjonowania
firm s¹ na porz¹dku dzien-
nym. A co najgorsze – jest to
prawo ukraiñskie. Odmienne

od rozwi¹zañ przyjêtych w
Polsce czy te¿ w Europie
Zachodniej, przy czym ró¿-
nice te dotycz¹ ju¿ najbardziej
podstawowych kwestii –
zawierania umów, odpowie-
dzialnoœci. Prawo pos³uguj¹ce
siê swoistym jêzykiem,
którego podobieñstwo do
terminologii polskiej czêœciej
wprowadza w b³¹d, ni¿ poma-
ga. Prawo pe³ne luk i sprzecz-
noœci. Interpretowane i stoso-
wane inaczej w ró¿nych
czêœciach kraju. Pe³ne pu³apek,
z których istnienia ma³o kto
zdaje sobie sprawê, a które
mog¹ skutkowaæ – i czêsto
skutkuj¹ – bardzo dolegliwymi
konsekwencjami finanso-
wymi. Wszystko to, wzmocnione
dodatkowo w ostatnich mie-
si¹cach przez niestabilnoœæ

Na kłopoty – Instytut
Będziemy Wam radzić...
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ekonomiczn¹ i polityczn¹,
przemawia za omijaniem
rynku ukraiñskiego szerokim
³ukiem.

Z drugiej strony, Ukraina
w dalszym ci¹gu nêci per-
spektyw¹ wysokich zysków.
Oko³o 50 milionów mieszkañ-
ców, rynek zdolny do wch³o-
niêcia ogromnej iloœci towarów
zagranicznych, relatywnie
tania si³a robocza oraz inne
koszty dzia³alnoœci produk-
cyjnej i us³ugowej, dostêp-
noœæ niektórych zasobów i
surowców naturalnych,
wreszcie spora iloœæ niezagos-
podarowanych, a jednoczeœ-
nie ciekawych turystycznie
miejsc. I jeszcze pewien sen-
tyment odczuwany w³aœnie w
stosunku do Ukrainy. To
wszystko powoduje, ¿e z roku
na rok roœnie iloœæ Polaków,
dzia³aj¹cych w tym kraju.
Polaków, którzy mozolnie i z

ró¿nym skutkiem próbuj¹
przezwyciê¿yæ opisane wczeœ-
niej przeszkody. Przedsiê-
biorców, z myœl¹ o  których
powsta³ Instytut Integracji
Europejskiej.

Nasze doœwiadczenie –
Instytut dzia³a w Polsce od
2001 roku, a na terytorium
Ukrainy od 1997r. - uczy, ¿e
wiêkszoœæ osób, rozpoczyna-
j¹cych dzia³alnoœæ na
Ukrainie, nie zna ani przepi-
sów reguluj¹cych obrót gos-
podarczy, ani jego realiów.
Kieruj¹ siê oni z regu³y utar-
tymi stereotypami oraz
wra¿eniami osobistymi, które
niewiele maj¹ wspólnego z
prawdziw¹ sytuacj¹. Skut-
kiem tego s¹ straty finan-
sowe, a nierzadko równie¿
problemy osobiste. Sposobem
unikniêcia tych problemów
jest przygotowanie siê do
dzia³ania w obcym kraju. Aby

umo¿liwiæ Polakom to
przygotowanie, Instytut od
pocz¹tku swej dzia³alnoœæ
próbuje jak najbardziej
rozpowszechniæ wiedzê o
rynku ukraiñskim. S³u¿¹
temu nasze publikacje – od
krótkich opracowañ popula-
ryzatorskich w prasie co-
dziennej, poprzez rzetelne (o
co szczególnie trudno wobec
specyfiki ukraiñskiej termi-
nologii prawniczej oraz brak
w Polsce osób w niej wykszta³-
conych) t³umaczenia obowi¹-
zuj¹cych przepisów ukraiñ-
skich, a¿ do poradników, a
nawet komentarzy podstawo-
wych aktów prawnych –
prowadzenie szkoleñ, indywi-
dualne doradztwo dla firm
wchodz¹cych na rynek ukra-
iñski oraz udzielanie Polakom
pomocy w rozwi¹zywaniu
problemów, z którymi spoty-
kaj¹ siê w bie¿¹cej dzia³al-
noœci. Po wielu latach takiej
dzia³alnoœci wiemy, ¿e istnieje

ogromne zapotrzebowanie na
przekazywan¹ przez nas
wiedzê. Wiemy jednak
równie¿, jak trudno znaleŸæ
skuteczny sposób dotarcia do
wszystkich tych, którzy
wiedzy tej potrzebuj¹ –
zw³aszcza do osób, które,
kieruj¹c siê b³êdnymi przeko-
naniami o charakterystyce
dzia³alnoœci na Ukrainie,
nieœwiadomie pope³niaj¹
b³êdy, zagra¿aj¹ce podsta-
wom ich dzia³alnoœci. Dlatego
te¿ bardzo cieszy nas pomys³
stworzenia Dodatku Gospo-
darczego w „Kurierze Gali-
cyjskim” oraz z³o¿ona nam
propozycja przygotowywania
dla tego Dodatku rubryki,
poœwiêconej prawu. Dziêki
temu jesteœmy bli¿ej naszego
celu, którym jest zapewnienie
polskim inwestorom, dzia³aj¹-
cym na Ukrainie pe³nej i
aktualnej informacji prawnej
oraz wspierania ich w co-
dziennej dzia³alnoœci.

Integracji Europejskiej Jednoczeœnie traktujemy
propozycjê poprowadzenia
takiej rubryki z³o¿on¹ nam
przez „Kurier Galicyjski” oraz
Polsko-Ukraiñsk¹ Izbê Gos-
podarcz¹ jako wyró¿nienie za
nasz¹ pracê w³o¿ona w
pomoc Polakom na Ukrainie
oraz wyraz uznania dla naszej
fachowoœci. Dlatego te¿ do³o-
¿ymy wszelkich starañ, aby
za poœrednictwem Dodatku
Gospodarczego przekazywaæ
Pañstwu nasz¹ wiedzê i do-
œwiadczenie oraz informowaæ
Pañstwa o nowoœciach i zmia-
nach w prawie ukraiñskim.
Jednoczeœnie zapraszamy Pañ-
stwa do wspó³tworzenia naszej
rubryki poprzez przesy³anie
do nas (info@iei.org.pl)  informacji
o napotykanych przez Pañstwa
problemach prawnych. W miarê
mo¿liwoœci postaramy siê
pomóc w ich rozwi¹zaniu.
(Instytut Integracji Europej-
skiej jest cz³onkiem Polsko-

Ukraiñskiej Izby Gospodarczej)

Zabezpieczenie transakcji
eksportowych na Wschód – to
temat przewodni konferencji
Gazety Prawnej, która odby³a
siê 12 maja 2009 w hotelu
Mariott w Warszawie. Na spot-
kaniu zjawi³o siê kilkadzie-
si¹t osób, w przewa¿aj¹cej
czêœci reprezentuj¹cych œro-
dowisko prawników, doradców
i firm konsultingowych.
Patronat nad konferencj¹
objê³a Polsko – Ukraiñska
Izba Gospodarcza. Wœród
prelegentów byli m.in. Grze-
gorz Kwieciñski – dyrektor
Biura Zarz¹dzania Ryzykiem
KUKE (Korporacja Ubezpie-
czeñ Kredytów Eksporto-
wych), Igor Mitroczuk z
Wydzia³u Promocji Gospodarki
przy Ministerstwie Gospo-
darki czy Jacek Piechota –
prezes PUIG.

Tematyka referatów  by³a
zró¿nicowana, przedstawiono
m.in.:rolê informacji gospo-
darczej i promocji  w handlu
zagranicznym, ocenê kondy-
cji kontrahenta na rynkach
wschodnich, instrumenty
promocji eksportu w Minis-
terstwie Gospodarki i innych
instytucjach, typy zabezpie-
czeñ w transakcjach ekspor-
towych. Jednak najwiêksze
zainteresowanie wzbudzi³
temat: „Dochodzenie nale¿noœci
– co zrobiæ gdy kontrahent nie
wywi¹zuje siê z umowy”. W

trakcie trwania tego panelu
dochodzi³o do burzliwych
dyskusji i dysput prawnikowi
i przedsiêbiorców, którzy na
w³asnej skórze odczuli 
skutki dzia³añ niewiarygod-
nych partnerów lub zetknêli
siê z nieœcis³oœciami lub
wrêcz nieprzestrzeganiem
prawa na rynkach wschodnich.

W dalszej czêœci konferencji
g³os zabra³ prezes Piechota,

który przedstawi³ dzia³ania
PUIG w sferze wspierania
eksportu, natomiast przedsta-
wiciel Stowarzyszenia Ek-
sporterów Polskich – Miko³aj
Oniszczuk dokona³ oceny
dotychczasowych dzia³añ
pañstwa, wspieraj¹cych roz-
wój eksportu. Podsumowuj¹c
konferencjê, warto odnotowaæ,
m.in. nastêpuj¹ce stwierdze-
nia, w¹tki, oceny, sugestie
i konkluzje:

- je¿eli tematem g³ównym
by³o zabezpieczenie transak-

cji eksportowych – to jedno-
znacznie wskazywano na dwa
niebezpieczeñstwa: wysokiego
stopnia ryzyka (od poli-
tycznego po p³atnicze) i
wszechobecnej korupcji. Ta
ostatnia zadomowi³a siê na
dobre na rynkach postra-
dzieckich - od urzêdów i decy-
dentów po s¹dy. Trzecim
niebezpieczeñstwem jest
ryzyko zwi¹zane z niedosko-
na³oœci¹ i zmiennoœci¹ prawa,
i regulacji prawnych.

- konkluzj¹ wyst¹pieñ by³
jakby apel: trzeba „chodziæ po
ziemi” nie tylko w ¿yciu
codziennym, ale - mo¿e szcze-
gólnie ostro¿nie i przezornie
- w biznesie. St¹d sugestia -
o co apelowa³ jeden z mówców
- bez prawnika ani rusz, i to
od fazy przygotowañ do
podpisania kontraktu, po
jego realizacjê, nie mówi¹c o

p³atnoœciach. Prawnik powi-
nien byæ przewodnikiem po
wertepach prawa ukraiñ-
skiego czy rosyjskiego.

- motywem przewodnim
i warunkiem sine qua non
jest i powinna byæ dobra i wia-
rygodna informacja o rynku
i partnerze do wspó³pracy.
Kontakt internetowy, to
czêsto kupowanie kota w
worku, wiêc niezbêdne s¹
kontakty bezpoœrednie,
spotkania i wizyty w firmie
partnera.

- trzeba korzystaæ z us³ug
banków i instytucji ubezpie-
czeniowych. Tutaj wa¿n¹,
a mo¿e i podstawow¹ rolê
odgrywa Korporacja Ubezpie-
czeñ Kredytów Eksportowych
czyli KUKE SA, która w dobie
kryzysu nie ogranicza, a wrêcz
przeciwnie - rozszerza zakres
i ofertê us³ug, i innych pro-
duktów.

- w zakresie promocji gos-
podarki i eksportu - artyku³o-
wano potrzebê wiêkszej
koordynacji dzia³añ miêdzy
resortami gospodarczymi i
MSZ oraz koncentracji wy-
datków na promocjê ze
œrodków publicznych na
priorytetowych bran¿ach i prio-
rytetowych rynkach zbytu i
wspó³pracy. Przewija³ siê te¿
postulat zwiêkszenia puli
œrodków na promocjê, bo
obecne wydatki, szacowane
na 100 mln z³otych rocznie,
w podziale na kilkadziesi¹t
instytucji zajmuj¹cych siê
promocj¹ s¹ przys³owiow¹
kropl¹ w morzu potrzeb. A te
w dobie nasilaj¹cej siê konku-
rencji na rynkach œwiatowych
s¹ uzasadnione, w tym równie¿
na rynkach wschodnich.

- sugerowano, by w wiêk-
szym stopniu ni¿ dotychczas

– zacz¹æ doceniaæ promocjê
Polski, jej gospodarki, firm
i towarów eksportowych w
zagranicznych œrodkach ma-
sowego przekazu. Na rynkach
wschodnich  prawie nie ist-
niejemy w tamtejszych me-
diach, podobnie zreszt¹, jak
promocja gospodarcza Ukrainy
- w Polsce.

- podkreœlano du¿¹ rolê
polskich placówek ekono-
miczno-handlowych za granic¹
w promocji Polski, jej gos-
podarki i mo¿liwoœci inwes-
tycyjno-eksportowych. W od-
niesieniu do rynków wschod-
nich - za przyk³ad aktywnego
i skutecznego dzia³ania
podano Wydzia³ Promocji
Handlu i Inwestycji i Wydzia³
Ekonomiczny Ambasady RP
w Kijowie, a w przypadku
krajów unijnych - Wydzia³y
w Niemczech, we Francji, w
Wielkiej Brytanii i w Portu-
galii. Równoczeœnie sugero-
wano wzmocnienie kadrowe
Wydzia³ów Promocji Handlu
i Inwestycji w krajach o pod-
stawowym znaczeniu dla
naszego eksportu.

opracowanie
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W siedzibie Mazowiec-
kiego Urzêdu Marsza³kow-
skiego i pod patronatem pana
marsza³ka Adama Struzika
Polsko-Ukraiñska Izba Gos-
podarcza podpisa³a 6 kwietnia
2009 umowê o wspó³pracy
z Agencj¹ Rozwoju Mazowsza.
Ze strony Izby umowê para-
fowa³ dyrektor generalny –
Wac³aw Pawlak,  ze strony
Agencji Krzysztof  Filiñski –
prezes oraz Iga Urbanik –
wiceprezes. Izbê poza tym
reprezentowali prezes - Jacek
Piechota, wiceprezes ze
strony ukraiñskiej  - Oleg
Dubisz oraz kierownik dzia³u
- Jan Mañkowski.  Ze strony
Agencji obecne by³y tak¿e 
pracownice Centrum Obs³ugi
Inwestora – kierownik Joanna
Jêdrzejewska i starszy spe-
cjalista Magdalena Pasztale-
niec. Urz¹d Marsza³kowski
reprezentowany by³ przez
marsza³ka Adama Struzika,
Waldemara Kuliñskiego –
sekretarza województwa,
Rafa³a Ziêbê  i Witolda Pran-
dotê  – zastêpców dyrektora 
kancelarii marsza³ka oraz
kierownika wydzia³u wspó³-
pracy z zagranic¹ - Halinê
Olczak - Wierzbick¹. Wœród
goœci  znaleŸli siê te¿ przed-
stawiciele ambasady Ukrainy
w Polsce – kierownik misji
handlowo – gospodarczej –
Taras Tokarskyi i pierwszy
sekretarz ambasady  - Jurij
Romañczuk.

Po przywitaniu goœci mar-
sza³ek wyrazi³ zadowolenie z
inicjatywy wspó³pracy, wspom-

otrzyma³a w lutym za poœred-
nictwem Mazowieckiej Jed-
nostki Wdra¿ania Projektów
Unijnych. Na koniec nast¹-
pi³o parafowanie umowy.
Przedmiotem porozumienia
ma byæ wspó³praca,  maj¹ca
na celu promocjê gospodar-
cz¹  Mazowsza oraz wsparcie
dzia³alnoœci eksportowej
przedsiêbiorstw z tego regio-
nu w szczególnoœci poprzez:

- Wspieranie wzajemnych
kontaktów handlowych ukra-
iñskich i mazowieckich
przedsiêbiorców

- Wzajemn¹ wymianê do-
œwiadczeñ w dziedzinie us³ug
promocyjnych i przekazy-
wanie informacji dotycz¹cych
firm, dzia³aj¹cych na Mazow-
szu i na Ukrainie, jak równie¿
maj¹cych na celu promocjê
Mazowsza i jej przedsiê-
biorców

- Wspieranie edukacji na
rzecz innowacyjnoœci i przed-
siêbiorczoœci

- Dzia³anie na rzecz lep-
szego wykorzystania œrodków
unijnych  

- Zwiêkszenie  potencja³u
rozwojowego i eksportowego
przedsiêbiorstw poprzez 
szkolenia, us³ugi doradcze,
udzia³ w targach i misjach
gospodarczych

- Organizowanie targów
regionalnych, wystaw, konfe-
rencji bran¿owych

- Dzia³anie na rzecz utwo-
rzenia i rozwoju powi¹zañ
kooperacyjnych tzw. klastrów.

opracowanie
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Umowa o współpracy z Agencją Rozwoju Mazowsza

nia³ te¿ o wspólnej z naszym
wschodnim s¹siadem  orga-
nizacji mistrzostw Euro 2012,
w obliczu której polsko –
ukraiñska kooperacja bêdzie
siê stale zacieœniaæ, w szcze-
gólnoœci w obrêbie województw
i samorz¹dów lokalnych.
Nastêpnie g³os zabra³ prezes
Piechota, przedstawiaj¹c
krótko dokonania i dzia³al-
noœæ Izby. Dyrektor Pawlak
z kolei wspomnia³ o kon-
kretnych propozycjach szkoleñ
dla przedsiêbiorców, które
Izba zamierza w najbli¿szym
czasie przeprowadziæ w ra-
mach unijnego programu
„Kapita³ ludzki”. Dofinanso-
wanie na ten program PUIG

Przy wype³nionej do ostat-
niego miejsca sali, w asyœcie
licznych dziennikarzy 16
kwietnia 2009 nast¹pi³a
uroczysta inauguracja utwo-
rzonego w Kraœniku oœrodka 
Centrum Wspó³pracy Polsko
– Ukraiñskiej. Umowê w tej
sprawie podpisa³o piêciu
partnerów w tym: Burmistrz
Kraœnika – Piotr Czubiñski,
prezes Fundacji Rozwoju De-
mokracji Lokalnej – Monika
Madejska, Dyrektor Gene-
ralny PUIG – Wac³aw Pawlak,
Arkadiusz Zuzaniuk – Przed-
stawiciel Lubelskiego Klubu
Biznesu oraz Ihor Kaspruk –
Prezes Stowarzyszenia Euro-
pejski Dialog. W na inaugu-
racji byli ponadto obecni
m.in. Konsul  Ukrainy w Lub-
linie - Jurij Tokar, Wice-
starosta Powiatu Kraœnic-
kiego – Jaros³aw Czerw oraz
liczni przedstawiciele miast
na Ukrainie, w których
realizowane bêd¹ elementy
programu CWPU. Przedsiêw-
ziêcie finansowane bêdzie z
grantu, przyznanego przez

Norweski Mechanizm Finan-
sowy oraz z bud¿etu miasta
Kraœnik.

  Celem ogólnym projektu
jest wzrost transferu wiedzy
i dobrych praktyk z regionów
lepiej rozwiniêtych (Polska)
do s³abiej rozwiniêtych
(Ukraina). Celem bezpoœred-
nim jest stworzenie polsko-
ukraiñskiego systemu wymiany
wiedzy i doœwiadczeñ dla ad-
ministracji publicznej, orga-
nizacji obywatelskich i pod-
miotów gospodarczych, wy-
pracowanie mechanizmów
wspó³dzia³ania miêdzy admi-
nistracj¹ a mieszkañcami (w
szczególnoœci organizacjami
obywatelskimi), poszerzenie
znajomoœci zasad demokra-
tycznego pañstwa, problema-
tyki, zwi¹zanej z integracj¹
europejsk¹ oraz promowanie
wspó³pracy transgranicznej w
zakresie turystyki ekolo-
gicznej.

G³ówne dzia³ania projek-
towe odbêd¹ siê w Kraœniku
– jednym z najwiêkszych miast
powiatowych Lubelszczyzny

zamieszka³ym przez przesz³o
36 tysiêcy mieszkañców. Od
stolicy województwa lubel-
skiego - Lublina znajduje siê
on w odleg³oœci ok. 50 km.
Czêœæ dzia³añ po stronie pol-
skiej (m.in. forum gospodar-
cze) odbêdzie siê w Lublinie –
najwiêkszym oœrodku wschod-
niej Polski (ok. 400 tys.
mieszkañców).

G³ówne biuro projektu
bêdzie zlokalizowane w Kraœ-
niku, w budynku, gdzie
obecnie swoj¹ siedzibê ma
sekretariat projektu „Polsko-
Ukraiñski Oœrodek Edu-
kacji Publicznej”, natomiast
biuro ukraiñskie – we Lwowie,
w siedzibie partnera projektu
- organizacji pozarz¹dowej
Europejski Dialog.

 Program jest przewidziany
na dwa lata, mo¿liwoœci¹
przed³u¿enia. Najwa¿niejsze
jego elementy planowane  w
najbli¿szym czasie to:

-Konferencja Euroregio-
nalna

- Konferencja „PR w samo-
rz¹dzie”

- Miêdzynarodowe Dni
Kraœnika

- Rajd Rowerowy Kraœnik
– Lwów

- Rozpoczêcie cyklu szkoleñ
– Distance Learning

Za organizacje i przepro-
wadzenie ostatniego punktu
odpowiedzialna bêdzie Polsko
– Ukraiñska Izba Gospo-
darcza. Szkolenia ruszaj¹
w systemie weekendowym
ju¿ od koñca maja. W ich
zakres tematyczny wchodz¹
m.in.:

- Administracja Publiczna,
- Jakoœæ w administracji,
- Integracja europejska,
- Organizacje Obywatelskie

i komunikacja spo³eczna,
- E-Administracja,
- Rozwój lokalny i ekologia,
- Wspó³praca 3 sektorów:

administracji, biznesu i orga-
nizacji NGO,

- Polsko-ukraiñska wspó³-
praca gospodarcza,

- Przedsiêbiorcza kobieta
(3 ostanie modu³y dotycz¹
spraw gospodarczych),

- Nowoczesne metody
zarz¹dzania w administracji,

- Rozwój lokalny a spo³e-
czeñstwo,

- Turystyka ekologiczna.
 
Rekrutacja uczestników

projektu bêdzie prowadzona
na obszarze ca³ej Polski i Uk-
rainy przy wspó³pracy ze
wszystkimi partnerami pro-
jektu.
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