
Oświadczenie złożone 

przez senatora Macieja Klimę 

na 63. posiedzeniu Senatu 

w dniu 23 października 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz 

Szanowna Pani Premier! 

Konflikt na Ukrainie, aneksja Krymu, powstanie separatystycznych republik donieckiej i ługańskiej stwa-

rzają nowe wyzwania oraz zagrożenia dla inwestorów z Rzeczypospolitej Polskiej. 

Konflikt zbrojny uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie wielu gałęziom gospodarki ukraińskiej, 

wpływa na stan stosunków gospodarczych i na wymianę handlową między Polską a Ukrainą – poziom tej 

wymiany od kilkunastu miesięcy ma tendencję spadkową w zakresie zarówno eksportu, jak i importu. 

Na Ukrainie zaangażowanych jest kilkanaście tysięcy podmiotów gospodarczych. Polskie inwestycje na 

Ukrainie natrafiają na wiele problemów, jeśli chodzi o prawidłowe funkcjonowanie w zakresie realizacji pro-

dukcji przemysłowej, handlu, świadczenia usług handlowych, transportowych oraz transferu zysków. Obec-

nie wiele firm na Ukrainie dotkniętych jest zjawiskiem korupcji, także ze strony instytucji państwa ukraiń-

skiego. Nasila się zjawisko nierealizowania płatności przez kontrahentów ukraińskich, nasilają się też pro-

blemy ze zwrotem należnego VAT. Jednocześnie utrzymywane są restrykcje handlowe w stosunku do pol-

skich produktów oraz dostawców. Polskie firmy poddawane są presji, w tym niesłusznemu naliczaniu podat-

ków. 

Zwracam się do Pani Premier z prośbą o odpowiedź na następujące pytania. 

1, Na jaką sumę opiewają zaległości płatnicze ze strony ukraińskich firm i instytucji finansowych wobec 

firm z polskim kapitałem z lat 2010–2014? 

2. Jakie było i jest zaangażowanie kapitału polskiego na Ukrainie w instytucje finansowe, banki, firmy 

ubezpieczeniowe, przemysł przetwórczy, spożywczy, górnictwo, turystykę, transport oraz inne dziedziny w 

latach 2010–2014? 

3. Jakie straty poniosły polskie firmy – ewentualnie jakie są szacunki w tej kwestii – w związku z wojną 

oraz kryzysem na Ukrainie? 

4. Jakie działania podejmują rząd Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo 

Spraw Zagranicznych i Ministerstwo Finansów w celu zmniejszenia strat poniesionych przez polskie firmy 

na Ukrainie? 

5. Czy istnieje jakiś plan pomocy polskim firmom na Ukrainie? 

6. Ile firm ukraińskich, i z jaką kapitalizacją, notowanych jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w 

Warszawie? Czy obrót tymi papierami wartościowymi jest kontrolowany przez KNF i inne tego typu instytu-

cje? Czy obrót tymi papierami wartościowymi nie naraża polskich inwestorów na ewentualne straty? Niektó-

re notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych firmy ukraińskie zlokalizowane są na terenie republik 

separatystycznych, niekontrolowanych przez rząd Ukrainy. 

7. Czy rząd Rzeczypospolitej Polskiej udzielił Ukrainie pomocy finansowej i innej – a jeśli tak, to ewentu-

alnie na jaką sumę – w latach 2013–2014? Czy Ukraina ma zobowiązania finansowe względem rządu Rze-

czypospolitej Polskiej oraz polskich instytucji finansowych? Czy ze strony rządu Ukrainy są zgłaszane pro-

pozycje wymiany handlowej, gospodarczej, podobne do zaproponowanych panu premierowi Januszowi Pie-

chocińskiemu w sprawie eksportu polskiego węgla na Ukrainę, czyli za darmo? 

8. I ostatnie pytanie. Zwracam się z prośbą o informację i opinię w sprawie sytuacji prawnej, finansowej, 

poboru podatków czy ubezpieczenia transakcji w przypadku polskich podmiotów gospodarczych umiejsco-

wionych na terenach niekontrolowanych przez rząd Ukrainy – dotyczy to Krymu oraz republik ługańskiej 

i donieckiej. 
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