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ABSTRAKT 
 

Powstanie i rozwój Internetu, w tym również technologii komunikacyjnych, przyczyniło 

się do powstania nowych źródeł informacji. Wśród wielu źródeł komercyjnych, które 

pojawiają się na rynku, funkcjonuje również duża ilość miejsc, w których można pozyskać 

informację bezpłatnie. Te drugie tworzą nie tylko przedstawiciele administracji państwowej 

czy organizacji pozarządowych, ale również sektor biznesowy. W artykule dokonano 

przeglądu wybranych źródeł niekomercyjnych udostępnianych na terenie Ukrainy przez firmy 

z branży biznesowej. Autor analizuje cechy i typy źródeł, z akcentem na obecną w nich 

informację biznesową. 
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Wstęp 
 

Ukraina jest jednym z największych sąsiadów Polski i jednym z naszych 

najważniejszych partnerów politycznych i gospodarczych. Oba kraje mają również głębokie 

więzi historyczne i kulturowe. Ukraina ma oczywiście swoje problemy. Na wschodzie kraju 

trwa wojna  w obwodach donieckim i ługańskim  a gospodarkę trawi wszechobecna 

korupcja. Jednak kraj ten cały czas stara się dążyć do rozwijania swoich zdolności do 

integracji ze strukturami europejskimi i euroatlantyckimi. Bardzo pomaga mu w tym 

wykorzystywanie polskich doświadczeń w kluczowych obszarach, które mają wpływ na 

rozwój kapitału ludzkiego i tworzenie społeczeństwa obywatelskiego. 

Współpraca Ukrainy z Polską zacieśnia się nie tylko w sferze politycznej, ale przede 

wszystkim  gospodarczej.  Dla  każdego,  kto  planuje  wejście  na  rynek  ukraiński,  czy  jako 

inwestor, czy jako partner biznesowy, nieocenione znaczenie mają rzetelne i sprawdzone 

dane oraz informacje pozyskiwane na bieżąco. Priorytetem powinno być pogłębianie wiedzy 

na temat naszego wschodniego sąsiada. Jednak państwo ukraińskie wciąż postrzegane jest 

przez pryzmat historycznych odniesień lub wcześniej wspominanych problemów. Być może 

dlatego  wiedza  na  temat  rynku  ukraińskiego,  jego  potencjału,  możliwości  i  potrzeb 

konsumentów jest w Polsce bardzo słaba. 

Celem artykułu jest przybliżenie wiedzy o ukraińskim rynku informacji biznesowej na 

przykładzie kilku wybranych niekomercyjnych źródeł informacji i zwrócenie uwagi na tego 

typu  źródła.  Główne  obszary,  do  których  możemy  za  ich  pomocą  dotrzeć,  to  informacja 

celna, podatkowa, inwestycyjna i finansowa. 

 
Spółka Ares 
Компанія Арес 
http://ares.ua/uk/ 

 

Ares jest firmą komercyjną. Istnieje już ponad 5 lat na i spełnia rolę pośrednika celnego. 

Zajmuje się odprawami celnymi towarów i wszystkim, co wiąże się ze sprawami celnymi, np. 

akredytacjami w urzędzie celnym. Udziela też porad na temat wszystkich aspektów 

działalności handlu zagranicznego. Wszystkie te usługi są oczywiście płatne, ale na stronie 

znajdziemy też informacje, do których dostęp jest darmowy. 

Strona prowadzona jest w trzech językach: angielskim, rosyjskim i ukraińskim. Jednak nie 

we wszystkich trzech językach informacje są dostępne. Najwięcej treści znajdziemy 

oczywiście w języku ukraińskim, dlatego podstawą omówienia są strony www dostępne    

w tym języku. 

http://ares.ua/uk/
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Na stronie znajdziemy różne rodzaje dokumentów potrzebnych do odprawy celnej, 

związane z akredytacją w urzędzie celnym, importem i eksportem towarów oraz 

wykreśleniem z ewidencji. Jeżeli my lub nasz klient jesteśmy eksporterem samochodów, to 

na stronie możemy obliczyć cło jakie za dany samochód będziemy musieli zapłacić. Opcja ta 

dostępna jest w formie wyszukiwarki, do której wprowadzamy informacje typu: rodzaj 

prowadzonej działalności, rodzaj paliwa, wiek samochodu, kraj pochodzenia, pojemność 

silnika, waluta transakcji. Kalkulator poda nam kwotę. W podobny sposób możemy dokonać 

obliczenia  cła  na  towary,  które  chcemy  wwieźć  na  Ukrainę.  Też  należy  wybrać :  rodzaj 

prowadzonej działalności, kraj z którego wwozimy towar,  kod towaru  (wybieramy go       

z dobrze nam już znanej listy klikając odpowiednią ikonkę), wybrać walutę i podliczyć. 

Bardzo ważną usługą firmy Ares jest możliwość odnalezienia kodów towarów 

wwożonych na Ukrainę. Znajdziemy je w zakładce Митні послуги. W menu z lewej strony 

należy  odnaleźć  zakładki  odpowiednio:  Корисна  інформація,  a  następnie  Знайти  свій  код 

УКТЗЕД. Otworzy się lista pogrupowanych w 21 grup towarów. Lista jest interaktywna  jeśli 

klikniemy daną nazwę towarów to przejdziemy do bardziej zawężonej grupy itd. aż 

dojdziemy do konkretnego towaru, który nas interesuje. Obok nazwy towaru znajduje się jego 

kod. Lista tych towarów została sporządzona według ukraińskiej klasyfikacji towarów 

zagranicznej działalności gospodarczej (УКТЗЕД - Українська класифікація товарів 

зовнішньоекономічної діяльності). 

Bardzo ciekawą, bezpłatną usługą, proponowaną przez firmę Ares jest interaktywna 

mapa celna Ukrainy. Mapa zawiera informacje na temat kodów celnych i hierarchię 

podporządkowania organów celnych oraz informacje gdzie najlepiej przekroczyć granicę. 

Warto zwrócić też uwagę na bazę urzędów celnych razem z danymi kontaktowymi 

oraz z zaznaczeniem, jakie placówki tworzą dany regionalny urząd celny. Baza jest podana 

na stronie w formacie html. 

 
Państwowa służba fiskalna 
Державна Фіскальна Служба України 
http://sfs.gov.ua 

 

Państwowa Służba Fiskalna (DFS) jest centralnym organem władzy wykonawczej, 

którego działalność jest kierowana i koordynowana przez Gabinet Ministrów Ukrainy. Główny 

cel działania to realizacja polityki podatkowej i celnej państwa. Na stronie znajdziemy 

informacje dotyczące rodzaju podatków jaki powinny płacić osoby fizyczne, osoby prawne, 

osoby posiadające własny biznes lub samo-zatrudnione. Wyszukamy też przepisy prawne, 

jakie regulują poszczególne rodzaje podatków. Na stronie dostępne są elektroniczne formy 

dokumentów związanych z podatkami i opłatami celnymi. 

http://sfs.gov.ua/
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W ikonce na żółtym pasku u dołu strony Митна статистика możemy sprawdzić 

i pozyskać dane na temat kilku spraw: 

 
1. Handel zewnętrzny Ukrainy z innymi krajami (Зовнішня торгівля України з окремими 

країнами). To jest wyszukiwarka, dzięki której pozyskamy dane dotyczące importu 

i eksportu z innymi krajami. Kwerendy dokonujemy wybierając przedział czasowy (od 

2008 do 2017), region (Europa, inne państwa, Australia i Oceania, Azja, Ameryka, Afryka, 

Państwa nadbałtyckie, regiony niezależnie, WNP, państwa UE, inne państwa 

europejskie),  państwo. Dane prezentowane są w formie tabeli, a wartości podawane 

w dolarach amerykańskich. 

2. Handel zewnętrzny Ukrainy różnymi towarami (Зовнішня торгівля України за товарними 

групами з усіма країнами). To także jest rodzaj wyszukiwarki, która dostarczy bardziej 

szczegółowych informacji o imporcie i eksporcie. Kwerendy dokonujemy wybierając 

przedział  czasowy  (od  2011  do  2017),  grupę  towarów  z  podanej  listy  (lista  została  oparta 

o wspomnianą już wcześniej ukraińską klasyfikację towarów УКТЗЕ). Grup towarów jest 

tutaj 99, a więc więcej niż było to na stronie spółki Ares. Wynika to z zastosowanie 

innego podziału – na stornie spółki kilka grup zostało połączonych w jedną większą, 

a tutaj są one rozdzielone. Dane wyświetlane są w formie tabeli. Jeśli nie wybierzemy 

okresu i konkretnego towaru, to pokażą nam się wszystkie towary oraz dane  dotyczące 

importu i eksportu       w poszczególnych latach. 

3. Całkowita wartość importu i eksportu w kategorii pozycji towarowych według УКТЗЕД 

(Сумарний обсяг імпорту та експорту у розрізі товарних позицій за кодами УКТЗЕД). 

Podobnie jak wcześniej kwerendy dokonujemy wybierając przedział czasowy (od 2011 do 

2017), następnie grupy towarów według ukraińskiej klasyfikacji towarów. Dane 

prezentowane są w formie tabeli, gdzie w zależności od okresu i wybranego przez nas 

towaru uzyskamy dane dotyczące importu i eksportu. Jeśli nie wybierzemy okresu 

i danego towaru to pokażą nam się wszystkie towary oraz dane dotyczące importu 

i eksportu w poszczególnych latach. Wartości podawane są w dolarach amerykańskich. 

4. Handel zewnętrzny Ukrainy z oznaczeniem głównych państw  kontrahentów (Зовнішня 

торгівля України із зазначенням основних країн – контрагентів). Efektem wyszukiwania będą 

dane w formie tabeli, gdzie w zależności od okresu i wybranego przez nas towaru 

uzyskamy dane dotyczące importu i eksportu. Jeśli nie wybierzemy okresu i danego 

towaru to  pokażą  nam  się  wszystkie  towary   oraz  dane  dotyczące  importu  

i  eksportu w poszczególnych latach, obejmujące wszystkie kraje, z którymi Ukraina 

współpracuje. Wartości podawane są w dolarach amerykańskich. 

5. Średnia Wartość towarów w imporcie na Ukrainie (Середньорозрахункова вартість товарів 

при імпорті в Україну). Wyszukiwarka umożliwia dotarcie do informacji obejmujących 

konkretny miesiąc/miesiące. Zakres udostępnionych danych obejmuje lata 2015 – 2017. Tutaj
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towary nie mają kodów i zostały pogrupowane w zupełnie inny sposób (na początku 

listy znalazły się bowiem zabawki, gry i sprzęt sportowy, a na końcu jedwab). Dane 

prezentowane są w formie tabeli, przy czym prezentowany jest nie tylko miesiąc, który 

wybieraliśmy, ale też dwa kolejne. Wartości podawane są w dolarach amerykańskich. 

 
Ukraińskie Stowarzyszenie Biznesu Inwestycyjnego 
Українська Асоціація Інвестиційного Бізнесу (УАІБ) 
http://www.uaib.com.ua/ 

 
 

Ukraińskie    Stowarzyszenie    Biznesu    Inwestycyjnego    (UAIB)    jest    dobrowolną , 

pozarządową organizacją non-profit, która zrzesza blisko 400 firm. Jednocześnie jest to jedna 

z najstarszych organizacji na rynku papierów wartościowych. Działa od 1995 roku. Dzisiaj 

UAIB jest jedyną pozarządową organizacją, której państwo udzieliło części swoich uprawnień 

definiując je w Ustawie „O instytucjach wspólnego inwestowania”. Dzięki temu 

stowarzyszenie może inicjować poprawę ustawodawstwa Ukrainy, uczestniczyć w pracach 

nad  redagowaniem  ustaw  i  innych  przepisów  związanych  z  rozwojem  rynku  akcji     

i samoregulacji, a także wysyłać do organów rządowych własne analizy projektów 

rozporządzeń. Dlatego główne działania Stowarzyszenia koncentrują się na kontrolowaniu 

rynku inwestycyjnego i likwidacji wszelkich nieprawidłowości oraz sporów, a także na 

rozwoju zorganizowanego rynku inwestycyjnego, informowaniu społeczeństwa o korzyściach 

i ryzyku inwestycji. Wszystkie te informacje i dane znajdziemy na stronach УАІБ. 

Wszystko co praktyczne i dotyczy rynku inwestycji na Ukrainie zawiera się w zakładce 

Rynek w liczbach: 

 Informacja codzienna – to  gromadzone każdego dnia, w momencie zamknięcia 

notowań, informacje dotyczące poszczególnych funduszy. Obejmują one fundusze 

otwarte, fundusze odstępu i o fundusze zamknięte. Całość jest prezentowana 

w formie zestawienia tabelarycznego. 

 Statystyka funduszy – cotygodniowe zestawienia w formie tabeli i wykresów 

statystyki funduszy istniejących na ukraińskim rynku inwestycyjnym. 

 Przegląd rynku funduszy – szczególnie interesujący dla członków i inwestorów 

papierów  wartościowych.  Comiesięczne  przeglądy  rynku  funduszy  

przedstawione  są  w formie tabel i wykresów. Podobnie zostały zebrane 

i zaprezentowane informacje kwartalne i roczne, które można znaleźć 

w odpowiedniej zakładce (kwartalne i roczne przeglądy rynku). Dominują tutaj wykresy, 

które pokazują, jak zmienia się rynek funduszy inwestycyjnych. 

 Statystyka kwartalna НПФ (Недержа ́вний пенсі ́йний фонд) w zarządzaniu funduszami. 

Wcześniej wszystkie dane i informacje emitowane były bezpośrednio na stronie. 

 

http://www.uaib.com.ua/
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Tutaj dane znajdują się w oddzielnych dokumentach PDF albo Excel. Są to 

zestawienia statystyczne KУA (Компанія з управління активами), czyli spółek 

inwestujących aktywa swoich klientów w papiery wartościowe, które 

odpowiadają ich zadeklarowanemu celowi rynku zarządzania. W tym 

przypadku chodzi o udział tych spółek w niepaństwowych funduszach 

emerytalnych. 

 Informacje  oparte  na  rankingach  KУA,  czyli  spółek,  które  inwestują  aktywa 

swoich  klientów  oraz  rankingi  ICI  (Інститути   Спільного   Інвестування),  czyli  

instytucje wspólnego inwestowania. Informacje odnoszące się do tych drugich czyli ICI 

zostały zebrane i pogrupowane według różnych kryteriów, np. zysków, strat, udziale 

osób fizycznych. Wszystkie informacje są emitowane na stronie serwisu w formie tabel 

i wykresów. 

 
Stowarzyszenie Finansistów Ukrainy  
Асоціація Фінансистів України 
http://www.afu.org.ua/ 

 
Stowarzyszenie Finansistów Ukrainy to ogólno-ukraińska organizacja społeczna, która 

powstała w 2000 roku. Jej powstanie poprzedził dwuletni okres organizacyjny, podczas 

którego udało się utworzyć organizacje lokalne w 23 miastach obwodowych całej Ukrainy. 

Zrzesza pracowników działów finansowych władz lokalnych, przedstawicieli świata nauki, 

pracowników agencji rządowych i organizacji finansowych na różnych poziomach. 

Stowarzyszenie ma na celu promowanie i rozwój sektora finansów oraz promowanie bardziej 

efektywnych programów finansowania rozwoju społeczno-gospodarczego społeczności 

lokalnych. 

Najważniejsze informacje niekomercyjne to informacje związane z inwestycjami na 

Ukrainie, przedstawione w formie grafik i wykresów, Znajdziemy tutaj też informacje 

statystyczne związane ze średnią i minimalną płacą na Ukrainie, zaprezentowane w formie 

tabel i opisów (dane dotyczą ostatnich lat). Interesująca może okazać się również 

interaktywna mapa bankomatów. Mapę tę można przeszukiwać według 3 kategorii: nazwy 

banku (np. jakich banków bankomaty znajdziemy w Kijowie), nazwy karty bankomatowej 

(gdzie jest obsługiwana dana karta) i nazwy miasta (jakie bankomaty i jakie karty są 

dostępne). Na portalu znajdziemy również ranking firm ubezpieczeniowych, przedstawiony 

w formie tabel. 

http://www.afu.org.ua/
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Zakończenie 

 
Serwisy, które zostały przedstawione w artykule, zawierają zarówno komercyjne, jaki  

i niekomercyjne zasoby danych i informacji. Reprezentują różne środowiska państwowe, 

społeczne i biznesowe. Wszystkie powstały na Ukrainie i w większości zajmują się rynkiem 

ukraińskim; jedynie w sferach, które dotyczą współpracy międzynarodowej, podają dane 

w szerszym kontekście, obejmującym też inne kraje. Zasoby informacyjne, którymi dysponują te 

serwisy, skupiają się wokół konkretnych rodzajów informacji tj: podatkowa, celna, finansowa 

oraz inwestycyjna. Każdy z przedstawionych portali oferuje własne narzędzia, które służą do 

wyszukiwania informacji na konkretnej stronie. 
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Artykuł powstał na podstawie wystąpienia wygłoszonego podczas 
Seminarium: Warsztat Pracy Infobrokera, które odbyło się 29.05.2017 r. w Krakowie 

 
Organizatorzy: Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji oraz 
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego 
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Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji jest zrzeszeniem osób zawodowo 
zajmujących się wyszukiwaniem, dostarczaniem i analizowaniem informacji. Powołane zostało w celu 
promowania branży, integracji środowiska zawodowego oraz podnoszenia kompetencji 
społeczeństwa w zakresie wyszukiwania, przetwarzania i wykorzystywania informacji. 
http://www.spi.org.pl/ 

http://www.spi.org.pl/

