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SANKCJE MIĘDZYNARODOWE - DOKUMENT INFORMACYJNY DLA KLIENTA 2018 

 

NINIEJSZY DOKUMENT STANOWI OGÓLNĄ INFORMACJĘ NA TEMAT SANKCJI 

MIĘDZYNARODOWYCH I NIE MA ON CHARAKTERU OPINII PRAWNEJ 

 

WSTĘP  

 

Willis Towers Watson Polska sp. z o.o., jako broker ubezpieczeniowy oraz reasekuracyjny, odpowiedzialny 

za obsługę ubezpieczeniową swoich klientów, niniejszym pragnie przedstawić krótki przewodnik 

informacyjny na temat sankcji międzynarodowych, tj. zakresu ich stosowania, obowiązywania oraz ich 

możliwy wpływ na bieżącą działalność biznesową prowadzoną przez naszych Klientów.  

 

Sankcje międzynarodowe nakładane na poszczególne państwa / przedsiębiorstwa / osoby fizyczne  

są efektem naruszeń ustalonych praw, reguł, norm i / lub standardów, a także problemów w ramach 

globalnej polityki. Umieszczenie danego państwa / przedsiębiorstwa / osoby fizycznej na liście sankcyjnej 

może nastąpić zarówno w efekcie wspólnych działań wspólnoty / grupy państw np. ONZ lub też 

indywidualnie przez jedno państwo względem drugiego (np. sankcje USA nałożone na obywateli  

i przedsiębiorstwa Federalnej Republiki Rosyjskiej). Objęcie danego podmiotu reżimem sankcyjnym  

ma na celu wywołanie zmiany w jego dotychczasowym postępowaniu. 

 

Organizacja Narodów Zjednoczonych, Unia Europejska, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, a także 

szereg innych państw posiadają swe indywidualne procedury dotyczące reżimu sankcyjnego nakładanego 

na inne państwa i / lub przedsiębiorstwa / osoby fizyczne.  

 

Wyrażamy nadzieję, iż poniższe krótkie opracowanie dotyczące sankcji międzynarodowych i ich wpływu 

na bieżącą działalność biznesową zarówno Willis Towers Watson Polska jak i Państwa, okaże  

się przydatne. 

 

CZYM SĄ SANKCJE MIĘDZYNARODOWE? 

  

Sankcje międzynarodowe traktowane są jako restrykcje stosowane przez jedno państwo (lub grupę 

państw) względem drugiego celem kontroli, ograniczenia lub całkowitego zakazu prowadzenia działalności 

finansowej i / lub handlowej. Sankcje międzynarodowe uchwalane i administrowane przez rządy państw  

/ organy administracji organizacji międzynarodowych. Sankcje międzynarodowe traktowane są jako 

odpowiedź społeczności międzynarodowej wobec państwa lub innego podmiotu, który w sposób rażący 

narusza normy prawa międzynarodowego. 

 

W Polsce organem administracji państwowej, odpowiedzialnym za administrowanie i zarządzanie 

sankcjami międzynarodowymi jest Generalny Inspektor Informacji Finansowej. U dołu niniejszego 

dokumentu, znajdą Państwo link do strony Ministerstwa Finansów Rzeczypospolitej Polskiej, poświęconej 

komunikatom w zakresie sankcji międzynarodowych. 

 

RODZAJE SANKCJI MIĘDZYNARODOWYCH 

 

Rozróżniamy dwa rodzaje sankcji międzynarodowych, mających zastosowanie w praktyce – finansowe 

oraz handlowe. 

 

Sankcje Finansowe 

Przykłady, m.in.: 

 

 „Zamrożenie”/blokada funduszy lub innego dowolnego rodzaj majątku wyznaczonej osoby, 

podmiotu lub organu. 

 Zakaz udostępniania funduszy wskazanej osobie, podmiotowi lub organowi 
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 Ograniczenie działalności ubezpieczeniowej (np. restrykcje dotyczące Syrii i Iranu) 

 

Przykładem może być brak możliwości wypłacenia środków z tytułu umowy ubezpieczenia na rzecz 

członka Al-Kaidy, Hezbollahu lub jakiejkolwiek innej wyznaczonej grupy terrorystycznej (poniżej znajdą 

Państwo listę wyznaczonych grup terrorystycznych). 

 

Sankcje Handlowe: 

Przykłady, m.in.: 

 

 Zazwyczaj dotyczą ograniczeń eksportu broni lub powiązanych usług oraz przedmiotów / produktów 

podwójnego zastosowania. 

 Wobec Syrii oraz Iranu zastosowano szerokie sankcje handlowe, związane z eksportem ropy naftowej, 

produktów petrochemicznych i innych towarów mających źródło pochodzenia z tych krajów jak również 

w przypadku transakcji handlowych polegających na eksporcie towarów do tych państw. 

 

 

 

 

Państwa objęte reżimem sankcyjnym (ONZ, UE oraz U.S.A.): 

Afganistan Libia Serbia 

Białoruś Korea Północna Somalia 

Burundi Kuba Sudan 

Demokratyczna Republika 

Kongo 
Południowy Sudan Syria 

Egipt Republika Gwinei Bissau Tunezja 

Erytrea Republika Gwinei Ukraina (włączając Krym) 

Iran 
Republika 

Środkowoafrykańska 
Wenezuela 

Irak Republika Związku Mjanmy Jemen 

Liban Rosja Zimbabwe 

 

SANKCJE HANDLOWE 

  

Export Control Order (regulacja Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) z 2008 r. 

Reguluje szeroko pojęty obrót "towarami kontrolowanymi" mającymi pośredni i / lub bezpośredni wpływ  

na Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. "Towary kontrolowane" definiuje się jako 

towary wojskowe, towary podwójnego zastosowania lub towary kategorii A: 

 

 Sprzęt wojskowy – w tym m.in.: broń, amunicja, materiały wybuchowe, sprzęt wojskowy służący do 

kontroli zamieszek / demonstracji, towary pancerne, opancerzone samoloty.  
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 Produkty Podwójnego zastosowania – w tym m.in.: oprogramowanie lub technologia, które mogą 

być wykorzystywane do celów cywilnych jak i wojskowych, przykłady: reaktor jądrowy i jego części, 

gogle noktowizyjne, drony, lasery.  

 

Towary kategorii “A” –  w tym m.in.: szubienice, gilotyny, krzesła elektryczne, krzesła przytrzymujące, 

paralizatory, elektroniczne pasy uderzeniowe. 

 
 

ŹRÓDŁO POCHODZENIA SANKCJI MIĘDZYNARODOWYCH 

 

Rezolucje Narodów Zjednoczonych (ONZ) mogą skutkować sankcjami. Jeśli mieszkasz w państwie 

członkowskim ONZ, prawdopodobnie będziesz podlegać reżimowi sankcyjnemu ONZ. 

 

Unia Europejska (UE) również nakłada sankcje, które są egzekwowane przez każde państwo 

członkowskie UE. 

 

Państwa członkowskie UE : Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, 

Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luxemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, 

Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja. Węgry, Wielka Brytania, Włochy. 

 

W Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, sankcje międzynarodowe nakładane są przez Biuro  

ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych („OFAC”).  

 

Wiele innych krajów także posiada swoje własne systemy sankcyjne, a jeśli prowadzisz transakcje  

z udziałem innego kraju, warto sprawdzić ich obecny system sankcji. 

 

DLACZEGO MUSIMY BYĆ ŚWIADOMI PRZEPISÓW DOTYCZACYCH SANKCJI? 

 

Odpowiedzialność cywilna oraz karna: 

 

 Osoba fizyczna naruszająca unijne przepisy dotyczące sankcji może zostać skazana na 7 lat 

bezwzględnego pozbawienia wolności i/lub grzywnę w nielimitowanej wysokości; 

 W przypadku naruszenia reżimu sankcyjnego nałożonego przez Biuro ds. Kontroli Aktywów 

Zagranicznych („OFAC”), w stosunku do osoby dokonującej naruszenia może zostać orzeczona 

grzywna do wysokości 1 mln USD oraz kara do 20 lat bezwzględnego pozbawienia wolności; 

 Konfiskata majątku przedsiębiorstwa uzyskanego w wyniku przestępstwa; 

 Podjęcie działań ze strony organów nadzoru; 

 Poważne szkody reputacyjne / wizerunkowe. 

Przepisy sankcyjne wydane przez Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych („OFAC”), przewidują 

znacznie ostrzejsze kary  w przypadku ich naruszenia, a osoby dokonujące tych naruszeń mogą zostać 

poddane ekstradycji do USA w celu osądzenia i ewentualnego ukarania. Należy pamiętać, że wszystkie 

transakcje w dolarach amerykańskich muszą zostać rozliczone za pośrednictwem amerykańskiego 

systemu bankowego (w USA), a zatem wszystkie transakcje przeprowadzane w dolarach amerykańskich 

podlegają sankcjom OFAC, niezależnie od tego, w którym miejscu na świecie transakcja ma miejsce. 

Każdy amerykański bank-korespondent przetwarzający takie transakcje może w związku z tym 

zablokować i / lub przejąć daną płatność, jeśli transakcja narusza reżim sankcyjny USA. W związku  

z powyższym, zdecydowanie bardziej rekomendowanym  jest, jeśli to możliwe, przeprowadzić transakcję 

w innej walucie. 
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W CELU UZYSKANIA BARDZIEJ SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI ODNOŚNIE KONSEKWENCJI 

PRAWNYCH, SKONSULTUJ SIĘ ZE SWOIM PRAWNIKIEM. 

 

PRZYKŁADY KAR NAŁOŻONYCH ZA NARUSZENIE REŻIMU SANKCYJNEGO: 

 

 Standard Chartered został ukarany grzywną w wysokości 340 mln USD za ukrywanie ponad 60 000 

transakcji z irańskimi klientami. 

 

 ING Bank NV  zapłacił grzywnę w wysokości 619 mln USD za naruszenie reżimu sankcyjnego,  

na bazie ugody zawartej z rządem USA. 

 

 RBS został ukarany grzywną  wysokości 5.6 mln £ za brak właściwych systemów i mechanizmów 

kontrolnych w związku z weryfikacją zgodności z reżimem sankcyjnym. 

 
 

JAK MOGĄ SIĘ PAŃSTWO ZABEZPIECZYĆ?  

 

Prosimy o poinformowanie brokera odpowiedzialnego z ramienia Willis Towers Watson Polska  

za Państwa obsługę ubezpieczeniową jeśli potrzebują Państwo ochrony ubezpieczeniowej, która 

swym zakresem obejmować będzie terytorium państwa objętego reżimem sankcyjnym, współpracę 

z osobami fizycznymi lub innymi podmiotami, na które nałożony został reżim sankcyjny. 

 

Prosimy o poinformowanie brokera odpowiedzialnego z ramienia Willis Towers Watson Polska  

za Państwa obsługę ubezpieczeniową jeśli potrzebują Państwo ochrony ubezpieczeniowej, która 

swym zakresem obejmować będzie sprzęt wojskowy, produkty podwójnego zastosowania i/lub 

towary objęte kontrolą. 

 

W CELU POZYSKANIA BARDZIEJ SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI, PROSIMY O ZAPOZNANIE 

SIĘ Z PONIŻSZYMI LINKAMI: 

 

https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/giif/komunikaty/-

/asset_publisher/8KnM/content/id/6425857  

http://www.un.org/sc/committees/   

http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx   

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_designated_terrorist_organizations   
 

 

Willis Towers Watson nie może ponosić odpowiedzialności za działania osób trzecich, w tym między innymi ubezpieczycieli, banków 

i instytucji wymiany. Strony te mogą mieć własne odrębne ograniczenia prawne i / lub wewnętrzne regulacje dot. sankcji, a zatem 

mogą nie być w stanie przekazać funduszy - nawet jeśli uzyskano odpowiednią licencję. Willis Towers Watson nie będzie ponosił 

odpowiedzialności za jakiekolwiek fundusze przetrzymywane przez banki, instytucje giełdowe lub inne spółki finansowe  

z jakiegokolwiek powodu. 

 

 

https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/giif/komunikaty/-/asset_publisher/8KnM/content/id/6425857
https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/giif/komunikaty/-/asset_publisher/8KnM/content/id/6425857
http://www.un.org/sc/committees/
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_designated_terrorist_organizations

