
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2022/260 

z dnia 23 lutego 2022 r.

dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających 
w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność 

Ukrainy lub im zagrażających 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających 
w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażają
cych (1), w szczególności jego art. 14 ust. 1,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 17 marca 2014 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 269/2014.

(2) Unia nadal niezmiennie popiera suwerenność i terytorialną integralność Ukrainy.

(3) W konkluzjach z dnia 24 i 25 czerwca 2021 r. Rada Europejska wezwała Rosję, aby w pełni wzięła na siebie swoją 
odpowiedzialność za zapewnienie pełnego wdrożenia porozumień mińskich, które stanowi podstawowy warunek 
jakiejkolwiek istotnej zmiany w stanowisku Unii. Podkreśliła, że Unia i jej państwa członkowskie muszą w zdecydo
wany i skoordynowany sposób reagować na każdy przypadek dalszych wrogich, nielegalnych i destrukcyjnych dzia
łań Rosji, w pełni wykorzystując wszelkie instrumenty, którymi dysponuje Unia, i zapewniając koordynację działań 
z partnerami. W tym celu Rada Europejska zwróciła się również do Komisji i Wysokiego Przedstawiciela Unii do 
Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (zwanego dalej „Wysokim Przedstawicielem”), aby przedstawili moż
liwe rozwiązania w zakresie dodatkowych środków ograniczających, w tym sankcji gospodarczych.

(4) W konkluzjach z dnia 16 grudnia 2021 r. Rada Europejska podkreśliła, że Rosja powinna pilnie zmniejszyć napięcia 
wynikające z koncentracji potencjału wojskowego wzdłuż jej granicy z Ukrainą oraz z agresywnej retoryki. Potwier
dziła swoje pełne poparcie dla suwerenności i terytorialnej integralności Ukrainy. Zachęcając do działań dyploma
tycznych i popierając wysiłki podejmowane w formacie normandzkim służące osiągnięciu pełnej realizacji porozu
mień mińskich, Rada Europejska stwierdziła, że wszelka dalsza agresja wojskowa wobec Ukrainy przyniesie 
w odpowiedzi ogromne konsekwencje i znaczne koszty, w tym środki ograniczające skoordynowane z partnerami.

(5) W dniu 24 stycznia 2022 r. Rada zatwierdziła konkluzje, w których potępiła dalsze agresywne działania i groźby 
Rosji wobec Ukrainy oraz wezwała Rosję do deeskalacji, do przestrzegania prawa międzynarodowego i do konstruk
tywnego zaangażowania się w dialog za pośrednictwem ustanowionych mechanizmów międzynarodowych. Rada 
potwierdziła pełne zaangażowanie Unii na rzecz podstawowych zasad, na których opiera się europejskie bezpieczeń
stwo, zapisanych w Karcie Narodów Zjednoczonych i dokumentach założycielskich Organizacji Bezpieczeństwa 
i Współpracy w Europie, w tym akcie końcowym z Helsinek i Karcie paryskiej. Zasady te obejmują w szczególności 
suwerenną równość i integralność terytorialną państw, nienaruszalność granic, powstrzymywanie się od stosowania 
groźby lub użycia siły oraz prawo państw do wyboru lub zmiany własnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa. 
Rada oświadczyła, że zasady te nie podlegają negocjacjom, zmianie ani nowej interpretacji, a ich pogwałcenie przez 
Rosję jest przeszkodą dla wspólnej i niepodzielnej przestrzeni bezpieczeństwa w Europie oraz zagraża pokojowi i sta
bilności na europejskim kontynencie. Przywołując konkluzje Rady Europejskiej z grudnia 2021 r., Rada powtórzyła, 
że wszelka dalsza agresja wojskowa wobec Ukrainy przyniesie w odpowiedzi bardzo poważne konsekwencje 
i znaczne koszty, w tym szereg sektorowych i indywidualnych środków ograniczających, które zostałyby przyjęte 
w koordynacji z partnerami.

(1) Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 6.
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(6) W dniu 19 lutego 2022 r. Wysoki Przedstawiciel wydał w imieniu Unii oświadczenie, w którym wyraził niepokój 
w związku z masową koncentracją rosyjskich sił wojskowych na Ukrainie i wokół niej i wezwał Rosję do zaangażo
wania się w konstruktywny dialog oraz w działania dyplomatyczne, do wykazania się powściągliwością i deeskalacji 
w drodze wycofania znacznej części sił wojskowych z okolic ukraińskiej granicy. Unia stwierdziła, że wszelka dalsza 
agresja wojskowa ze strony Rosji wobec Ukrainy przyniesie w odpowiedzi ogromne konsekwencje i znaczne koszty, 
w tym środki ograniczające skoordynowane z partnerami.

(7) W dniu 21 lutego 2022 r. prezydent Federacji Rosyjskiej podpisał dekret uznający niezależność i suwerenność samo
zwańczych „Donieckiej Republiki Ludowej” i „Ługańskiej Republiki Ludowej” oraz nakazał rozmieszczenie rosyj
skich sił zbrojnych we wschodniej Ukrainie.

(8) W dniu 22 lutego 2022 r. Wysoki Przedstawiciel wydał w imieniu Unii oświadczenie, w którym zdecydowanie potę
pia decyzję prezydenta Federacji Rosyjskiej o uznaniu niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich obwo
dów donieckiego i ługańskiego za niezależne podmioty i wynikającą z tego decyzję o wysłaniu rosyjskich wojsk na 
te obszary. To bezprawne działanie jeszcze bardziej podważa suwerenność i niezależność Ukrainy oraz stanowi 
poważne naruszenie prawa międzynarodowego i porozumień międzynarodowych, w tym Karty Narodów Zjedno
czonych, aktu końcowego z Helsinek, Karty paryskiej i memorandum budapeszteńskiego, a także porozumień miń
skich i rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2202 (2015). Wysoki Przedstawiciel wezwał Rosję, jako stronę kon
fliktu, aby cofnęła decyzję o uznaniu, podtrzymała swoje zobowiązania, zastosowała się do prawa 
międzynarodowego oraz powróciła do dyskusji w ramach formatu normandzkiego i trójstronnej grupy kontakto
wej. Zapowiedział, że Unia odpowie na te ostatnie popełnione przez Rosję naruszenia, pilnie przyjmując dodatkowe 
środki ograniczające.

(9) Zważywszy na powagę sytuacji, Rada uważa, że do wykazu osób, podmiotów i organów objętych środkami ograni
czającymi zamieszczonego w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014 należy dodać 22 osoby i cztery 
podmioty.

(10) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Do wykazu zawartego w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014 dodaje się osoby i podmioty wymienione 
w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich pań
stwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 lutego 2022 r.

W imieniu Rady
Przewodniczący
J.-Y. LE DRIAN
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ZAŁĄCZNIK 

Następujące osoby i podmioty zostają dodane do wykazu osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów zamieszczonego w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014:

1. Osoby

Imię i nazwisko Informacje identyfikacyjne Przyczyny
Data 

umieszczenia 
w wykazie

„212. Sergei SHOIGU

(Сергей Кужугетович Шойгу)

Data urodzenia: 21.5.1955

Miejsce urodzenia: Czadan, 
Republika Tuwy, Federacja Rosyjska

Obywatelstwo: rosyjskie

Funkcja: minister obrony Federacji 
Rosyjskiej

Płeć: mężczyzna

Minister obrony Federacji Rosyjskiej. Publicznie wypowiadał się na temat Krymu jako 
terytorium, które jest i pozostanie rosyjskie. Pod jego dowództwem i rozkazami 
oddziały rosyjskie przeprowadziły ćwiczenia wojskowe na nielegalnie zaanektowanym 
Krymie i zostały rozmieszczone na granicy. Ponosi ostateczną odpowiedzialność za 
wszelkie działania wojskowe przeciwko Ukrainie.

Jest zatem odpowiedzialny za aktywne wspieranie i realizowanie działań i polityk, które 
podważają integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, jak również 
stabilność lub bezpieczeństwo na Ukrainie, oraz im zagrażają.

23.2.2022

213. Anton VAINO

(Антон Эдуардович Вайно)

Data urodzenia: 17.2.1972

Miejsce urodzenia: Tallin, Estonia

Obywatelstwo: rosyjskie

Funkcja: szef kancelarii Prezydenta

Płeć: mężczyzna

Szef kancelarii Prezydenta. Odgrywa aktywną rolę w procesie decyzyjnym na Kremlu, 
biorąc udział w rosyjskiej „Radzie Bezpieczeństwa” i wpływając na opracowywanie 
decyzji prezydenta w zakresie obrony i bezpieczeństwa narodowego Rosji. Bierze 
również udział w posiedzeniach poświęconych rozwojowi społeczno-gospodarczemu 
Krymu i Sewastopola.

Jest zatem odpowiedzialny za aktywne wspieranie i realizowanie działań i polityk, które 
podważają integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, jak również 
stabilność lub bezpieczeństwo na Ukrainie, oraz im zagrażają.

23.2.2022

214. Marat KHUSNULLIN

(Марат Шакирзянович Хуснуллин)

Data urodzenia: 9.8.1966

Miejsce urodzenia: Kazan, Republika 
Tatarstanu, Federacja Rosyjska

Funkcja: wicepremier Rosji, minister 
budownictwa i rozwoju 
regionalnego

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Wicepremier Rosji, minister budownictwa i rozwoju regionalnego. Z racji pełnienia tej 
funkcji jest odpowiedzialny za rosyjskie polityki rządowe dotyczące Krymu, w tym 
dostarczania wody na Krymie i w Sewastopolu.

Jest zatem odpowiedzialny za działania i polityki, które podważają integralność 
terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo na 
Ukrainie, lub im zagrażają.

23.2.2022
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Imię i nazwisko Informacje identyfikacyjne Przyczyny
Data 

umieszczenia 
w wykazie

215. Dmitriy Yuryevich GRIGORENKO

(Дмитрий Юрьевич ГРИГОРЕНКО)

Data urodzenia: 14.7.1978

Miejsce urodzenia: Niżniewartowsk, 
obwód tiumeński, Federacja 
Rosyjska

Funkcje: wicepremier Federacji 
Rosyjskiej – szef Administracji 
Rządowej Federacji Rosyjskiej; 
przewodniczący rady nadzorczej 
VTB Bank

Płeć: mężczyzna

Wicepremier Federacji Rosyjskiej i szef Administracji Rządowej Federacji Rosyjskiej. Jest 
również przewodniczącym rady nadzorczej państwowego banku VTB Bank, 
powiązanym z Maksimem Reshetnikovem, członkiem rady nadzorczej VTB Bank.

Gdy pełnił funkcję zastępcy dyrektora Federalnej Służby Podatkowej Federacji 
Rosyjskiej, był odpowiedzialny za ustanowienie nowych lokalnych przepisów 
podatkowych dla terytorium Krymu po jego aneksji w 2014 r.

Jest zatem odpowiedzialny za działania i polityki, które podważają integralność 
terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo na 
Ukrainie, lub im zagrażają.

Jest również odpowiedzialny za dostarczanie wsparcia finansowego i materialnego 
i uzyskiwanie korzyści od decydentów rosyjskich odpowiedzialnych za aneksję Krymu 
lub destabilizację wschodniej Ukrainy.

23.2.2022

216. Maxim Gennadyevich 
RESHETNIKOV

(Максим Геннадьевич 
РЕШЕТНИКОВ)

Data urodzenia: 11.7.1979

Miejsce urodzenia: Perm, Federacja 
Rosyjska

Funkcja: minister rozwoju 
gospodarczego Federacji Rosyjskiej; 
członek Rady Nadzorczej Banku 
VTB

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Minister rozwoju gospodarczego Federacji Rosyjskiej Jest również członkiem Rady 
Nadzorczej Banku VTB, należącego do państwa, i jest powiązany z Dmitriy’em 
Grigorenko, członkiem Rady Nadzorczej Banku VTB.

Jako minister rozwoju gospodarczego odpowiada za programy rozwoju infrastruktury 
na Krymie i w Sewastopolu, w szczególności w ramach federalnego programu 
docelowego „Rozwój społeczny i gospodarczy Republiki Krymu i Sewastopola do 
2022 r.”, który został przedłużony do 2025 r., wydał publiczne oświadczenia 
przedstawiające plany i priorytety rządu Federacji Rosyjskiej dotyczące rozwoju 
gospodarczego Krymu i Sewastopola.

Jest zatem odpowiedzialny za działania i polityki, które podważają integralność 
terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo na 
Ukrainie, lub im zagrażają.
Jest również odpowiedzialny za dostarczanie wsparcia finansowego i materialnego 
i uzyskiwanie korzyści od decydentów rosyjskich odpowiedzialnych za aneksję Krymu 
lub destabilizację wschodniej Ukrainy.

23.2.2022
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Imię i nazwisko Informacje identyfikacyjne Przyczyny
Data 

umieszczenia 
w wykazie

217. Nikolay Anatolyevich YEVMENOV

(alias Nikolai YEVMENOV)

(Николай Анатольевич Евменов)

Data urodzenia: 2.4.1962

Miejsce urodzenia: Moskwa, Rosja

Funkcja: głównodowodzący 
rosyjskiej marynarki wojennej

Stopień: admirał

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Głównodowodzący rosyjskiej marynarki wojennej. Jako głównodowodzący odpowiada 
za wszelkie operacje morskie rosyjskiej marynarki wojennej, w tym na Ukrainie lub 
wymierzone w jej kierunku.

Jest zatem odpowiedzialny za aktywne wspieranie i realizowanie działań i polityk, które 
podważają integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, jak również 
stabilność lub bezpieczeństwo na Ukrainie, oraz im zagrażają.

23.2.2022

218. Vladimir Lvovich KASATONOV

(Владимир Львович Касатонов)

Data urodzenia: 17.6.1952

Miejsce urodzenia: Moskwa, Rosja

Płeć: mężczyzna

Zastępca głównodowodzącego rosyjskiej marynarki wojennej. Jako zastępca 
głównodowodzącego jest odpowiedzialny za operacje morskie na Ukrainie lub 
wymierzone w jej kierunku.

Jest zatem odpowiedzialny za aktywne wspieranie i realizowanie działań i polityk, które 
podważają integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, jak również 
stabilność lub bezpieczeństwo na Ukrainie, oraz im zagrażają.

23.2.2022

219. Igor Vladimirovich OSIPOV

(Игорь Владимирович Осипов)

Data urodzenia: 6.3.1973

Miejsce urodzenia: Osiedle Novo- 
Shunoe, okręg fedorowski, region 
kustanajski, Kazachska SRR (obecnie 
Kazachstan)

Funkcja: głównodowodzący Floty 
Czarnomorskiej

Stopień: admirał

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Głównodowodzący Floty Czarnomorskiej. Jako głównodowodzący jest odpowiedzialny 
za wszelkie operacje morskie prowadzone na Ukrainie lub wymierzone w jej kierunku 
przez Morze Czarne oraz za ograniczanie swobody żeglugi na Morzu Czarnym.

Jest zatem odpowiedzialny za aktywne wspieranie i realizowanie działań i polityk, które 
podważają integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność 
lub bezpieczeństwo na Ukrainie, oraz im zagrażają.

23.2.2022
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Imię i nazwisko Informacje identyfikacyjne Przyczyny
Data 

umieszczenia 
w wykazie

220. Oleg Leonydovych SALYUKOV

(Олег Леонидович Салюков)

Data urodzenia: 21.5.1955

Miejsce urodzenia: Saratow, 
Federacja Rosyjska

Funkcja: głównodowodzący 
rosyjskich sił lądowych

Stopień: generał

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Głównodowodzący rosyjskich sił lądowych. Jako głównodowodzący odpowiada za 
rosyjskie operacje lądowe na Ukrainie lub wymierzone w jej kierunku.

Jest zatem odpowiedzialny za aktywne wspieranie i realizowanie działań i polityk, które 
podważają integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność 
lub bezpieczeństwo na Ukrainie, oraz im zagrażają.

23.2.2022

221. Sergei SUROVIKIN

(Сергей Суровикин)

Data urodzenia: 11.10.1966

Miejsce urodzenia: Nowosybirsk, 
Rosja

Funkcja: naczelny dowódca sił 
powietrznych i kosmicznych

Stopień: generał

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Głównodowodzący rosyjskich sił powietrznych i kosmicznych. W związku z tym 
odpowiada za operacje powietrzne na Ukrainie lub wymierzone w jej kierunku.

Jest zatem odpowiedzialny za aktywne wspieranie i realizowanie działań i polityk 
podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, jak 
również stabilność i bezpieczeństwo na Ukrainie, oraz im zagrażających.

23.2.2022

222. Sergey Vladimirovich DRONOV

(alias Sergei Vladimirovich 
DRONOV)

(Сергей Владимирович ДРОНОВ)

Data urodzenia: 11.8.1962

Miejsce urodzenia: Almazowka, 
region woroszyłowgradzki, Ukraina

Funkcja: dowódca sił powietrznych 
i zastępca głównodowodzącego sił 
powietrznych i kosmicznych

Stopień wojskowy: generał broni

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Dowódca sił powietrznych i zastępcą głównodowodzącego sił powietrznych 
i kosmicznych. W związku z tym odpowiada za operacje powietrzne na Ukrainie lub 
wymierzone w jej kierunku.

Jest zatem odpowiedzialny za aktywne wspieranie i realizowanie działań i polityk 
podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, a także 
stabilność i bezpieczeństwo na Ukrainie i im zagrażające.

23.2.2022
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Imię i nazwisko Informacje identyfikacyjne Przyczyny
Data 

umieszczenia 
w wykazie

223. Violetta PRIGOZHINA

(Виолетта Пригожина)

Osoby powiązane: Yevgeniy 
Viktorovich Prigozhin (syn); Lyubov 
Valentinovna Prigozhina (synowa)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: kobieta

Violetta Prigozhina jest matką Jewgienija Prigozhina i właścicielką Concord 
Management and Consulting LLC, przedsiębiorstwa należącego do grupy Concord, 
założonej przez jej syna i należącej do niego do 2019 r. Jest też właścicielką innych 
przedsiębiorstw powiązanych z jej synem. Jest powiązana z Jewgienijem Prigozhinem, 
odpowiedzialnym za rozmieszczanie najemników Grupy Wagnera na Ukrainie oraz 
odnoszącym korzyści z dużych zamówień publicznych rosyjskiego Ministerstwa 
Obrony po bezprawnej aneksji Krymu i okupacji wschodniej Ukrainy przez 
wspieranych przez Rosję separatystów.

Wspierała zatem działania i polityki podważające integralność terytorialną, 
suwerenność i niezależność Ukrainy.

23.2.2022

224. Lyubov Valentinovna 
PRIGOZHINA

(Любовь Валентиновна 
Пригожина)

Osoby powiązane: Yevgeniy 
Viktorovich Prigozhin (małżonek); 
Violetta Prigozhina (teściowa)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: kobieta

Lyubov Valentinovna Prigozhina jest małżonką Jewgienija Prigozhina i właścicielką 
Agat LLC, spółki zależnej Concord Management and Consulting LLC, przedsiębiorstwa 
należącego do grupy Concord, założonej przez jej męża i należącej do niego do 2019 r. 
Jest powiązana z Jewgienijem Prigozhinem, odpowiedzialnym za rozmieszczanie 
najemników Grupy Wagnera na Ukrainie oraz odnoszącym korzyści z dużych 
zamówień publicznych rosyjskiego Ministerstwa Obrony w następstwie bezprawnej 
aneksji Krymu i okupacji wschodniej Ukrainy przez wspieranych przez Rosję 
separatystów.

Wspierała zatem działania i polityki podważające integralność terytorialną, 
suwerenność i niezależność Ukrainy.

23.2.2022

225. Denis Aleksandrovich 
BORTNIKOV

(Денис Александрович 
БОРТНИКОВ)

Data urodzenia: 19.11.1974

Funkcja: wiceprezes i prezes Zarządu 
Banku VTB Bank

Obywatelstwo: rosyjskie

Osoby powiązane: Alexander 
Vasilyevich Bortnikov (ojciec); 
Tatiana Borisovna Bortnikova 
(matka)

Denis Bortnikov jest synem, a zatem osobą powiązaną z Aleksandrem Bortnikovem – 
dyrektorem Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) i stałym członkiem Rady 
Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, zaangażowanym w kształtowanie polityki 
rosyjskiego rządu zagrażającej integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności 
Ukrainy.

Jest wiceprezesem i prezesem zarządu VTB Bank, w której to funkcji pracuje nad 
legalizowaniem nielegalnych dochodów / dochodów z szarej strefy należących do jego 
ojca. Wspiera więc także finansowo rosyjskich decydentów odpowiedzialnych za 
aneksję Krymu i destabilizację wschodniej Ukrainy.

23.2.2022
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226. Andrei Leonidovich KOSTIN

(Андрей Леонидович КОСТИН)

Data urodzenia: 21.9.1956

Miejsce urodzenia: Moskwa, były 
ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Funkcja: prezes zarządu VTB Bank

Osoby powiązane: Tamara 
Mikhailovna Kostina (matka); Leonid 
Alekseevich Kostin (ojciec)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Prezes Vneshtorbanku (VTB) – jednego z wiodących banków państwowych w Rosji 
i członek Rady Najwyższej partii politycznej „Jedna Rosja”.

Wypowiadał się publicznie, popierając aneksję Krymu i zachęcając obywateli Rosji do 
wakacji na Krymie. Jest również powiązany z winnicą i luksusowym hotelem na 
Krymie, a według doniesień mediów – ich właścicielem.

Wspiera zatem działania i polityki podważające integralność terytorialną Ukrainy 
i odnosi korzyści z aneksji Krymu.

23.2.2022

227. Igor SHUVALOV

(Игорь Иванович Шувалов)

Data urodzenia: 4.1.1967

Miejsce urodzenia: Bilibino, 
Federacja Rosyjska

Płeć: mężczyzna

Jest przewodniczącym Państwowej Korporacji Rozwoju VEB.RF i członkiem Rady 
Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej. Wcześniej był pierwszym wicepremierem Rosji. 
Pełniąc swoją funkcję, wypowiadał się, stwierdzając, że Rosja zmieni zasady budżetowe, 
aby odzwierciedlić dodatkowe dwa miliony ludności po bezprawnej aneksji Krymu 
przez Federację Rosyjską.

Wspiera zatem działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność 
i niezależność Ukrainy.

23.2.2022

228. Margarita SIMONYAN

(Маргарита Симоновна Симоньян)

Data urodzenia: 6.4.1980

Miejsce urodzenia: Krasnodar, były 
ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Funkcja: redaktor naczelna 
anglojęzycznej telewizji 
informacyjnej RT (Russia Today)

Osoby powiązane: Dmitry 
Konstantinovich KISELYOV

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: kobieta

Jedna z centralnych postaci propagandy rządowej. Redaktor naczelna anglojęzycznej 
telewizji informacyjnej RT (Russia Today). Pełniąc swoją funkcję, promowała 
pozytywny stosunek do aneksji Krymu i działań separatystów w Donbasie.

Wspierała zatem działania i polityki podważające integralność terytorialną, 
suwerenność i niezależność Ukrainy.

23.2.2022

PL
D

ziennik U
rzędow

y U
nii Europejskiej 

L 42 I/10 
23.2.2022  



Imię i nazwisko Informacje identyfikacyjne Przyczyny
Data 

umieszczenia 
w wykazie

229. Maria ZAKHAROVA

(Мария Владимировна Захарова)

Data urodzenia: 24.12.1975

Miejsce urodzenia: Moskwa, były 
ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Funkcja: dyrektor Departamentu 
Informacji i Prasy w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych Federacji 
Rosyjskiej

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: kobieta

Dyrektor Departamentu Informacji i Prasy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Federacji Rosyjskiej. Jako centralna postać propagandy rządowej wspierała 
rozmieszczenie sił rosyjskich na Ukrainie.

Wspierała zatem działania i polityki podważające integralność terytorialną, 
suwerenność i niezależność Ukrainy.

23.2.2022

230. Vladimir Roudolfovitch 
SOLOVIEV

(Владимир Рудольфович Соловьёв)

Data urodzenia: 20.10.1963

Miejsce urodzenia: Moskwa, były 
ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Funkcja: propagandysta 
i dziennikarz telewizyjny/radiowy

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Propagandysta i prezenter kanału Russia-1 i Rossia 24. Otrzymał medal (order 
Aleksandra Newskiego) za „wysoki profesjonalizm i obiektywizm w relacjonowaniu 
wydarzeń w Republice Krymu”.

Znany z niezwykle wrogiego stosunku do Ukrainy i pochwał dla rosyjskiego rządu.

Odpowiada zatem za wspieranie działań i polityk podważających integralność 
terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

23.2.2022

231. Konstantin KNYRIK

(Константин Кнырик)

Data urodzenia: 1989 
(prawdopodobnie)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Prorosyjski działacz prowadzący MediaGroup News Front Ltd – portal informacyjny 
zarejestrowany na bezprawnie zaanektowanym Półwyspie Krymskim. Przewodniczący 
krymskiego oddziału partii Rodina, prokremlowskiej partii w Rosji.

Otrzymał medal „za powrót Krymu”.
Aktywnie wspierał zatem działania i polityki podważające integralność terytorialną, 
suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizował Ukrainę.

23.2.2022
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232. Aleksey Konstantinovich 
PUSHKOV

(Алексей Константинович Пушков)

Data urodzenia: 10.8.1954

Miejsce urodzenia: Pekin, Chiny

Obywatelstwo: rosyjskie

Tel. i faks: 8 (495) 697-58-69

Adres biura w subiekcie Federacji 
Rosyjskiej: 51 Lenina St., Perm, 
614000, pokój 219

Tel. i faks biura w regionie Federacji 
Rosyjskiej: (342) 253-66-01

Płeć: mężczyzna

Senator reprezentujący Kraj Permski, członek rządzącej partii politycznej Zjednoczona 
Rosja i przewodniczący Komisji Polityki Informacyjnej. Złożył liczne oświadczenia 
popierające aneksję Półwyspu Krymskiego i przedstawił ją jako „fait accompli”.

Jest zatem odpowiedzialny za wspieranie działań i polityk podważających integralność 
terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

23.2.2022

233. Pyotr TOLSTOY

(alias Petr Olegovich Tolstoy; Pyotr 
Olegovich Tolstoy)

(Пётр Олегович Толстой)

Data urodzenia: 20.6.1969

Miejsce urodzenia: Moskwa, były 
ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Funkcja: rosyjski dziennikarz, 
producent, prezenter i polityk. Od 
2016 r. zastępca przewodniczącego 
Dumy Państwowej i od dnia 
28 stycznia 2020 r. zastępca 
przewodniczącego Zgromadzenia 
Parlamentarnego Rady Europy.

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej i szef delegacji rosyjskiej w Zgromadzeniu Parlamentarnym 
Rady Europy (PACE). Gospodarz programu telewizyjnego „Vremya Pokazhet”. Główna 
postać propagandy rządowej, często zajmuje stanowisko popierające aneksję Krymu.

Jest zatem odpowiedzialny za wspieranie działań i polityk podważających integralność 
terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

23.2.2022”
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„52. Agencja Badań Internetowych

(Агентство интернет-исследований)

Data utworzenia: 2013

Adres: Petersburg, Rosja

Osoby powiązane: Yevgeny 
Prigozhin

Agencja Badań Internetowych jest rosyjską spółką zaangażowaną w imieniu Rosji 
w operacje polegające na wywieraniu wpływu w internecie. Jej celem jest 
manipulowanie opinią publiczną.

Spółka prowadzi kampanie dezinformacyjne skierowane przeciwko programowi 
działań Ukrainy polegające na wpływaniu na wybory lub na odbiór aneksji Krymu czy 
konfliktu w Donbasie. W związku z tą rolą Agencja Badań Internetowych jest 
odpowiedzialna za działania podważające integralność terytorialną, suwerenność 
i niezależność Ukrainy lub im zagrażające.

Spółkę finansuje Yevgeny Prigozhin, zatem jest ona powiązana z osobą umieszczoną 
w wykazie.

23.2.2022

53. Bank Rossiya

(Банк «Россия»)

Założony 27.6.1990

Adres: Pl Rastrelli 2 Liter A, 
Petersburg, 191124 Federacja 
Rosyjska

Strona internetowa: Abr.ru

Powiązane osoby: Dmitri LEBEDEV 
(prezes); Yuriy KOVALCHUK 
(największy udziałowiec)

Bank Rossiya jest osobistym bankiem wyższych urzędników Federacji Rosyjskiej. W tej 
funkcji Bank Rossiya wspiera rosyjskich decydentów odpowiedzialnych za aneksję 
Krymu lub destabilizację wschodniej Ukrainy i uzyskuje od nich korzyści.

Bank Rossija ma znaczące udziały w krajowej grupie medialnej (National Media Group), 
która z kolei kontroluje stacje telewizyjne aktywnie wspierające politykę rządu Rosji 
polegającą na destabilizacji Ukrainy. Od momentu bezprawnej aneksji Krymu Bank 
Rossiya otworzył swoje oddziały na Krymie i w Sewastopolu. Bank Rossiya udzielił 
również pożyczki przedsiębiorstwu Federal State Unitary Enterprise „Crimea Railway” 
i wspiera budowę linii kolejowej na moście krymskim. W związku z tym Bank Rossiya 
wspiera finansowo działania podważające integralność terytorialną Ukrainy i im 
zagrażające.

Powiązany z Jurijem Valentinovichem Kovalchukem, największym udziałowcem Banku 
Rossiya.

23.2.2022
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54. PROMSVYAZBANK

(ПАО Промсвязьбанк")

Założony w 1995 r.

Adres: Moskwa;

Strona internetowa: psbank.ru

Powiązane osoby: Petr Fradkov, CEO

PROMSVYAZBANK jest rosyjskim bankiem państwowym, który zapewnia wsparcie 
finansowe rosyjskiemu sektorowi obrony i rosyjskiemu wojsku i który jest 
odpowiedzialny za masowe rozmieszczenie oddziałów rosyjskich wzdłuż granicy 
z Ukrainą oraz za obecność oddziałów rosyjskich na Półwyspie Krymskim.

PROMSVYAZBANK otrzymuje bezpośrednie polecenia od prezydenta Federacji 
Rosyjskiej Władimira Putina i w związku z tym udziela wsparcia finansowego 
i materialnego rosyjskim decydentom odpowiedzialnym za destabilizację wschodniej 
Ukrainy i nielegalną aneksję Krymu.

PROMSVYAZBANK działa na Półwyspie Krymskim.

23.2.2022

55. VEB.RF

(alias Vnesheconombank; VEB)

(ВЭБ.РФ)

Założony w 1922 r. jako bank 
i w 2007 r. jako instytut na rzecz 
rozwoju

Adres: 9 prospekt Akademika 
Sakharova, Moskwa, Rosja;

Strona internetowa: veb.ru

Powiązane osoby: Igor Shuvalov, 
prezes

VEB.RF jest ważną instytucją finansową na rzecz rozwoju, której prezes jest 
bezpośrednio mianowany przez prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina 
i przyjmuje polecenia bezpośrednio od niego. VEB.RF generuje ważne źródło 
dochodów dla rządu rosyjskiego i zarządza jego państwowymi funduszami 
emerytalnymi.

VEB.RF odgrywa aktywną rolę w dywersyfikacji sektora obrony Federacji Rosyjskiej 
i realizuje projekty z przedsiębiorstwami przemysłu obronnego, w tym Rostekiem, 
które wspierają działania podważające integralność terytorialną, suwerenność 
i niezależność Ukrainy i im zagrażające.

VEB.RF udzielało pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw na Krymie i uznaje go 
za „region priorytetowy” oraz posiada partnerstwa z Ministerstwem Spraw Krymskich, 
odpowiedzialnym za integrację zaanektowanej Autonomicznej „Republiki Krymu” 
z Federacją Rosyjską.

W tej funkcji VEB.RF aktywnie wspiera, materialnie lub finansowo, rosyjskich 
decydentów odpowiedzialnych za aneksję Krymu lub destabilizację wschodniej Ukrainy 
lub też uzyskuje od nich korzyści.

23.2.2022”
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