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RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW

Szanowna Pani Marszałek,

W związku z otrzymanym od Prezesa Rady Ministrów, Pana Mateusza Morawieckiego, 
upoważnieniem do odpowiedzi na pismo z dnia 3 marca 2020 r. (znak: BPS/043-05-130/20) 
dotyczące złożonego przez  senatora Jana Marię Jackowskiego oświadczenia podczas 
5. Posiedzenia Senatu RP w dniu 27 lutego 2020 r., przekazuję informacje dotyczące zadłużenia 
państw trzecich w stosunku do Polski.

Na dzień 31.12.2019 r. stan należności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych kredytów 
międzyrządowych wynosi 2.002.493.247,26 zł. Należności te wynikają z udzielanych przez rząd 
RP kredytów i pożyczek dla rządów innych państw na sfinansowanie importu towarów i usług 
z Rzeczypospolitej Polskiej w oparciu o regulacje obowiązujące w Organizacji Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz kredytów finansujących import towarów i usług z RP 
o charakterze obronnym Należności te spłacane są na bieżąco, zgodnie z harmonogramami 
przewidzianymi w umowach kredytowych.

Ponadto ewidencji podlegają należności Skarbu Państwa określane jako zaległe, wynikające 
głównie z umów zawartych przed okresem transformacji (1991 r.). Stan należności zaległych na 
dzień 31.12.2019 r. obejmuje zadłużenie Sudanu w kwocie ok. 405 mln zł, Mozambiku w kwocie 
ok. 105 mln zł, Kuby w kwocie ok. 13,6 mln zł oraz Iraku w kwocie ok. 4,2 mld zł (z czego 
 477 mln USD stanowią zobowiązania z tytułu kapitału, a 641 mln USD naliczane odsetki). 

Zobowiązania Iraku wobec Polski wynikają z zawartych w latach 1972-1990 umów 
międzyrządowych i protokołów uzgodnień z polsko-irackich komisji mieszanych. W wyniku 
kryzysu i zniszczeń po wojnach na swoim terenie, w latach 90-tych XX wieku strona iracka 
przestała regulować swoje zobowiązania. Próby rozliczania zadłużenia dostawami ropy naftowej 
do Polski nie przyniosły rezultatu. W 2004 roku 18 krajów Klubu Paryskiego – wierzycieli Iraku 
(do którego nie należy Polska) podpisały Agreed Minutes określający zasady restrukturyzacji
 i spłaty irackiego zadłużenia wobec członków Klubu). Kraje te umorzyły Irakowi 80% kapitału 
oraz odsetek według stanu na dzień 31 grudnia 2004 r. Pozostałe po redukcji zadłużenie Iraku 
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(20%) ma być spłacane w równych, półrocznych ratach do 2028 roku. Irak zobowiązał się wobec 
członków Klubu Paryskiego, że nie będzie traktował żadnych wierzycieli lepiej niż członków 
Klubu.

Od 2005 roku strona iracka zwracała się do Polski, początkowo z prośbą o całkowite anulowanie 
zadłużenia, a potem z prośbą o jego redukcję. Kolejne prośby rządu irackiego nie mogły zostać 
uwzględnione ze względu na wdrażanie strategicznych reform w zakresie finansów publicznych 
w Polsce, kryzys finansowy w UE oraz objęcie Polski procedurą nadmiernego deficytu. Ponadto, 
strona polska uzależniała podjęcie rozmów od rozwoju dwustronnej współpracy gospodarczej.

Jednostronną decyzją rządu irackiego kraj ten nie potwierdza stanu zadłużenia od początku 
2008 r. Strona polska, zgodnie z umowami, z których wynika zadłużenie, nalicza stosowne 
oprocentowanie (coroczny przyrost należności jest wynikiem przyrostu odsetek).

Ministerstwo Finansów RP rozważało różne rozwiązania ww. problemu, które w sposób 
maksymalny uwzględniałyby interes Skarbu Państwa, tj. zamianę zadłużenia na ropę iracką dla 
polskich rafinerii. W latach 2018-2019 prowadzone były kolejne konsultacje techniczne pomiędzy 
stronami na temat redukcji irackiego zadłużenia na warunkach do zaakceptowania przez obie 
strony. W listopadzie 2019 r. w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli polskiego 
i irackiego Ministerstwa Finansów mające na celu próbę określenia wysokości aktualnego 
zadłużenia Iraku wobec RP i możliwości jego spłaty. Podczas spotkania Ministerstwo Finansów 
Iraku ponownie zaproponowało zawarcie umowy na warunkach porównywalnych z Klubem 
Paryskim oraz dwustronnymi umowami o restrukturyzacji zadłużenia zawartymi z krajami 
niebędącymi członkami klubu, tj. spłatę 20% należności w ratach do 2028 r. Dokładna kwota 
należności irackich nie została uzgodniona.

Po spotkaniu ze stroną iracką Ministerstwo Finansów zwróciło się z propozycją włączenia się 
Ministerstwa Aktywów Państwowych do konsultacji i działań w zakresie wypracowania 
optymalnego rozwiązania rozliczenia długu irackiego z punktu widzenia interesu Skarbu Państwa. 
Proces konsultacji w ostatnich tygodniach uległ spowolnieniu ze względu na sytuację 
epidemiologiczną.

Z poważaniem,
z upoważnienia Ministra Finansów

Piotr Nowak
Podsekretarz Stanu

/-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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