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Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz 

Szanowna Pani Premier! 
W opinii rządu stan finansów Rzeczypospolitej Polskiej jest stabilny i z każdym rokiem się poprawia. Pol-

ska gospodarka jako jedyna w UE nie weszła w recesję podczas globalnego kryzysu. Od 2009 r. rząd Rze-
czypospolitej Polskiej zdecydował się na korzystanie z elastycznej linii kredytowej (FCL). Jednocześnie ob-
serwujemy spadek aktywów rezerwowych NBP (w lutym 2013 r. – 107 miliardów dolarów USA, w lutym 

2014 r. – 104 miliardy dolarów USA, w lutym 2015 r. – 97 miliardów dolarów USA). 
Wielu ekonomistów w swoich opiniach podważa potrzebę przedłużania elastycznej linii kredytowej w 

MFW. 
Zwracamy się do Pani Premier z prośbą o opinię i odpowiedź na następujące pytania. 
Jakie były przyczyny przedłużenia (mimo poprawy stanu finansów oraz gospodarki w latach 2013–2014 

oraz optymistycznych prognoz na 2015 r.) elastycznej linii kredytowej (FCL) w MFW na kolejne lata? 
Czy wywierano naciski na rząd Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie elastycznej linii kredytowej (FCL) 

lub wiązano jej przyznanie z innymi zobowiązaniami, czy decyzja o złożeniu wniosku w sprawie FCL była 

suwerenna? 
Ile kosztuje Polskę obsługa finansowa elastycznej linii kredytowej (FCL) w MFW od momentu jej wpro-

wadzenia? 
Czy środki finansowe z elastycznej linii kredytowej były wykorzystywane (ewentualnie w jakim zakresie i 

latach), czy traktowane są przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej jako ewentualna polisa ubezpieczeniowa? 
Jakie wymierne korzyści odnosi Polska, decydując się na elastyczną linię kredytową, gdy nie jest ona wy-

korzystywana? 
Czy uzasadnione było przedłużenie umowy w zakresie FCL przez Polskę? 
Ile środków finansowych pożyczył rząd Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2010–2014 od instytucji fi-

nansowych (międzynarodowych, rządów oraz banków komercyjnych)? 
Czy rząd Rzeczypospolitej Polskiej oraz instytucje finansowe zarejestrowane na terytorium RP udzielały 

pożyczek, gwarancji organizacjom, instytucjom finansowym poza granicami Polski? 
Czy Polska udzielała pożyczek (gwarancji finansowych) MFW, Islandii, Ukrainie i innym krajom i insty-

tucjom finansowym? 
Ile wynoszą składki instytucji rządowych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2010–2014 do organizacji 

międzynarodowych UE, NATO, MFW, OBWE, OECD, ZIBJ, EBOiR, Banku Światowego i innych? 
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