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PRZEGLĄD SANKCJI NAŁOŻONYCH NA ROSJĘ  
W ZWIĄZKU Z ATAKIEM NA UKRAINĘ 

 
W związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę, będącym pogwałceniem jej integralności 
terytorialnej, suwerenności i niezależności, Unia Europejska, Wielka Brytania oraz Stany 
Zjednoczone oraz inne kraje nałożyły na Rosję szereg sankcji, przede wszystkim  
o charakterze ekonomicznym. Sankcje te stanowić będą istotne utrudnienie lub nawet mogą 
wyłączyć prowadzenie wymiany handlowej z Rosją. Wiele globalnych marek już teraz 
wycofuje się z Rosji lub zaprzestaje wspomagać swoje produkty. Przegląd najistotniejszych 
sankcji z perspektywy biznesu, prezentujemy Państwu poniżej. 
 

SANKCJE NAŁOŻONE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ 
 

Sankcje wprowadzone przez Rozporządzenie Rady (UE) 2022/328  
z dnia 25 lutego 2022 r.  

w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 
 

• Zakaz sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, 
towarów i technologii podwójnego zastosowania – niezależnie od tego, czy pochodzą  
z Unii – na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów  
w Rosji lub do wykorzystania w Rosji. 
 
Towary i technologie podwójnego zastosowania to takie, które mogą być stosowane 
zarówno w celach cywilnych, jak i wojskowych oraz które mogą być wykorzystane 
do projektowania, rozwijania, produkcji lub stosowania broni jądrowej, chemicznej  
lub biologicznej, bądź środków jej przenoszenia, w tym wszystkie produkty,  
które mogą być użyte zarówno w zastosowaniach niewybuchowych, jak i w jakikolwiek 
sposób do wspomagania wytwarzania broni jądrowej lub innych urządzeń do wybuchu 
jądrowego. Zaliczane są do nich również oprogramowanie i technologie. Zakaz ten przede 
wszystkim dotknie podmioty z branż chemicznej, telekomunikacyjnej, technologicznej, 
przemysłu maszynowego, wydobywczego czy paliwowego. 
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Przykładami takich produktów są: 
 roboty,  
 systemy nawigacji, radary, sonary, 
 obrabiarki, tokarki, frezarki, szlifierki, sprężarki i turborozprężarki, 
 sprzęt telekomunikacyjny. 

 
• Zakaz sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, 

towarów i technologii, które mogłyby przyczynić się do wzmocnienia potencjału 
militarnego i technologicznego Rosji lub rozwoju sektora obrony i bezpieczeństwa, 
niezależnie od tego, czy pochodzą z Unii, na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej  
lub prawnej, podmiotu lub organu w Rosji lub do wykorzystania w Rosji. 
 

• Zakaz udzielania finansowania publicznego lub pomocy finansowej na rzecz handlu  
z Rosją lub inwestycji w Rosji. 

 
• Zakaz sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, 

towarów i technologii nadających się do wykorzystania w rafinacji ropy, niezależnie 
od tego, czy pochodzą z Unii, jakimkolwiek osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom 
lub organom w Rosji lub do wykorzystania w Rosji. 

 
• Zakaz sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, 

towarów i technologii nadających się do wykorzystania w przemyśle lotniczym  
lub kosmicznym, niezależnie od tego, czy pochodzą z Unii, jakimkolwiek osobom 
fizycznym lub prawnym, podmiotom lub organom w Rosji lub do wykorzystania w Rosji. 

 
• Zakaz przyjmowania jakichkolwiek depozytów od obywateli rosyjskich lub osób 

fizycznych zamieszkałych w Rosji lub osób prawnych, podmiotów lub organów  
z siedzibą w Rosji, jeżeli łączna wartość depozytów danej osoby fizycznej  
lub prawnej, danego podmiotu lub organu na instytucję kredytową przekracza 
100 000 EUR. 
 

• Zakaz sprzedaży denominowanych w euro zbywalnych papierów wartościowych 
wyemitowanych po dniu 12 kwietnia 2022 r. lub jednostek w przedsiębiorstwach 
zbiorowego inwestowania, które zapewniają ekspozycję na takie papiery wartościowe, 
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jakimkolwiek obywatelom rosyjskim lub osobom fizycznym zamieszkałym w Rosji  
lub jakimkolwiek osobom prawnym, podmiotom lub organom z siedzibą w Rosji. 

 
Sankcje wprowadzone przez Rozporządzenie Rady (UE) 2022/334  

z dnia 28 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie Rady (UE) nr 883/2014 
 
• Zakaz lądowania, startu z terytorium lub przelotu nad terytorium Unii wszelkich 

statków powietrznych eksploatowanych przez rosyjskich przewoźników lotniczych,  
w tym jako przewoźników marketingowych w ramach porozumień dotyczących wspólnej 
obsługi połączeń lub dotyczących dzielenia pojemności statku powietrznego, lub wszelkim 
zarejestrowanym w Rosji statkom powietrznym lub niezarejestrowanym, ale które są 
własnością lub są czarterowane, albo w inny sposób kontrolowane przez rosyjską osobę 
prawną lub fizyczną. 

 
 

Sankcje wprowadzone decyzją Rady 2022/335 z dnia 28 lutego 2022 r. 
zmieniającą decyzję 2014/512/WPZiB 

 
• W Unii Europejskiej zabrania się wszelkich transakcji związanych z zarządzaniem 

rezerwami oraz aktywami Banku Centralnego Rosji, w tym transakcji z jakąkolwiek 
osobą prawną, podmiotem czy też organem działającym w imieniu lub pod kierownictwem 
Banku Centralnego Rosji. 
 

• Państwa członkowskie – zgodnie ze swoimi zasadami krajowymi i swoim prawem 
krajowym spójnie z prawem międzynarodowym, w szczególności z odpowiednimi 
umowami międzynarodowymi w zakresie lotnictwa cywilnego – odmawiają zgody  
na lądowanie na terytorium, start z terytorium oraz przelot nad terytorium Unii 
wszelkim statkom powietrznym eksploatowanym przez rosyjskich przewoźników 
lotniczych, w tym jako przewoźnik marketingowy w ramach porozumień dotyczących 
wspólnej obsługi połączeń lub dotyczących dzielenia pojemności statku powietrznego, 
wszelkim statkom powietrznym zarejestrowanym w Rosji oraz wszelkim statkom 
powietrznym niezarejestrowanym w Rosji, ale które są własnością lub są czarterowane,  
albo w inny sposób kontrolowane przez rosyjską osobę prawną lub fizyczną.  

 
 

SANKCJE NAŁOŻONE PRZEZ WIELKĄ BRYTANIĘ I STANY ZJEDNOCZONE 
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W związku z faktem, że ponad 50% rosyjskiego handlu rozliczane jest w dolarach 
amerykańskich lub funtach brytyjskich, uniemożliwienie rozliczania płatności w tych 
walutach znacznie utrudnia prowadzenie wymiany handlowej z Rosją. 
 
• W Wielkiej Brytanii zamknięto rosyjskim bankom dostęp do rynków finansowych  

oraz zamrożono ich aktywa. 
• Rosyjskie firmy z branży lotniczej i kosmicznej nie będą miały dostępu do usług 

brytyjskich ubezpieczycieli. 
• Zakazano podmiotom z USA transakcji z rosyjskim bankiem centralnym i innymi 

państwowymi instytucjami finansowymi. 
• Ograniczono eksport do Rosji szerokiej gamy produktów amerykańskich,  

a także towarów wyprodukowanych za granicą z wykorzystaniem amerykańskiej 
technologii. 

 
WYŁĄCZENIE ROSYJSKICH INSTYTUCJI FINANSOWYCH Z SYSTEMU SWIFT 

 
USA, Kanada, Unia Europejska i Wielka Brytania postanowiły, że od 12 marca 2022 r. siedem 
rosyjskich banków (Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Bank Rossiya, 
Sovcombank, VNESHECONOMBANK [VEB] i VTB BANK) zostanie wykluczonych  
z systemu SWIFT.  
 
System SWIFT to międzynarodowa sieć międzybankowa służąca do wymiany informacji  
o zagranicznych zleceniach przelewu. Umożliwia wykonanie płatności w dowolnej walucie,  
do dowolnie wybranego banku na świecie. Poprzez odcięcie rosyjskich baków od systemu 
SWIFT prawdopodobnie będą one miały problemy w przesyłaniu pieniędzy za granicę  
i odbieraniu ich z zagranicy. Eksporterzy i importerzy utracą przez to możliwość przesyłania 
pieniędzy, co prowadzi do zamrożenia wymiany handlowej. 
 
Należy jednak zwrócić uwagę, że na liście instytucji dotkniętych „sankcją SWIFT”  
nie ma dwóch największych rosyjskich banków, a więc Sbierbanku oraz Gazprombanku,  
a to za ich pośrednictwem dokonywane są płatności za rosyjską ropę i gaz. 
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DALSZE SANKCJE 
(sekcja będzie aktualizowana) 

 
Jak można domniemywać z przebiegu konfliktu na Ukrainie, wskazane wyżej sankcje nie będą 
ostatnimi nałożonymi na Rosję. Już teraz mówi się o nałożeniu embargo na rosyjskie surowce 
naturalne (przede wszystkim na węgiel i ropę). 
 
Dodatkowo, sankcje gospodarcze wymierzone w Rosję mają objąć także kryptowaluty. 
 
 
Wrocław, dnia 4 marca 2022 r. 
 
dr Marcin Śledzikowski 
Radca prawny/ Partner 
 
Ewelina Stępień 
Aplikantka radcowska 
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