Sankcje
Nasi klienci każdego dnia wysyłają towary na cały świat. Trzeba jednak pamiętać, że szereg
państw i organizacji międzynarodowych (z Unią Europejską włącznie) wprowadza pewne
ograniczenia, określane mianem sankcji, w zakresie tego, co może być wysłane do określonych
osób, organizacji lub państw.
Istnieją różne rodzaje sankcji, natomiast z reguły mają one na celu niedopuszczenie do tego, aby
pewne towary, usługi, środki finansowe lub wiedza trafiły w ręce określonych odbiorców.
Obowiązkiem osoby nadającej przesyłkę jest sprawdzenie, czy wysyłany towar nie narusza
obowiązujących sankcji. W razie ich naruszenia, nasza firma może postąpić z przekazaną nam
przesyłką w kilka możliwych sposobów, z pozbyciem się przesyłki włącznie. Osoba nadająca
przesyłkę może także zostać przesłuchana przez odpowiednie władze.
Gdzie szukać dodatkowych informacji?
Jeżeli nadanie przesyłki następuje na terenie Polski, warto wtedy zapoznać się ze stroną
internetową rządu polskiego poświęconą sankcjom:
https://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/polityka_bezpieczenstwa/sankcje_miedzynarodow
e/.
Można tam znaleźć przydatne informacje oraz linki do informacji publikowanych przez Organizację
Narodów Zjednoczonych (ONZ) oraz przez Unię Europejską (UE).
Na podanej stronie można także znaleźć informacje na następujące tematy: o rodzajach sankcji
stosowanych przez UE i ONZ, o tym jak Polska wdraża sankcje międzynarodowe, o organach
właściwych w zakresie wykonywania sankcji międzynarodowych.
Państwa objęte sankcjami
W ostatnich latach sankcjami objęto kraje wymienione poniżej, niemniej jednak lista ta ulega
zmianom i przed nadaniem przesyłki należy sprawdzić, czy na listę tę nie trafił kraj odbiorcy.
Afganistan, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Birma (Mjanma), Chiny, Demokratyczna Republika
Kongo, Egipt, Erytrea, Gwinea-Bissau, Haiti, Irak, Iran, Korea Północna, Liban, Liberia, Libia,
Republika Gwinei (Konakry), Sierra Leone, Somalia, Sudan, Sudan Południowy, Syria, Tunezja,
Wybrzeże Kości Słoniowej oraz Zimbabwe.
Dla każdego z tych krajów obowiązują określone ograniczenia dotyczące wysyłki poszczególnych
rodzajów towaru. Często są to towary, które mogą być wykorzystane w celach wojskowych, a
także wyroby podwójnego zastosowania. W razie wysyłki do państwa objętego sankcjami należy
upewnić się, czy dany towar może być wysłany.
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Osoby fizyczne i organizacje objęte sankcjami.
Na wspomnianej stronie internetowej znaleźć można wykaz osób i organizacji (takich jak np. banki,
przedsiębiorstwa z branży energetycznej, a także organizacje terrorystyczne) podlegających
sankcjom nakładanym przez ONZ i UE.
Zasadniczo zabronione są wszelkie kontakty z umieszczonymi, na wspomnianym wykazie,
osobami i organizacjami, takie jak wysyłanie im pieniędzy lub towarów. Takie osoby i organizacje
często są powiązane z wymienionymi krajami lub mają siedzibę na ich terenie. Tym niemniej mogą
one znajdować się w dowolnej części świata, także w Polsce. W razie zamiaru nadania przesyłki
przeznaczonej dla takiej osoby lub organizacji należy zasięgnąć specjalistycznej porady.
Wykaz osób i organizacji znajduje się tutaj:
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm
Prosimy pamiętać, że żadna z podanych tu informacji nie ma charakteru porady prawnej i nie
stanowi pełnego opisu wymogów, jakie mogą obowiązywać osobę nadającą przesyłkę lub odnosić
się do wysyłanych towarów.
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