Kryzys finansowy trwający w Republice Islandii dotyka coraz szersze kręgi
mieszkańców tego kraju, ale także obywateli innych państw. Kryzys ten dotyczy również
bezpośrednio wielu polskich obywateli mieszkających i pracujących w Islandii, których
liczbę szacuje się na około 20 tysięcy osób. Wywołane kryzysem perturbacje obejmują
różne aspekty życia:

wzrost kosztów utrzymania, potencjalny wzrost bezrobocia,

zamrożenie i zagrożenie utratą oszczędności zgromadzonych w bankach islandzkich.
Ten ostatni aspekt sprawy musi budzić szczególnie poważne zaniepokojenie. Według
doniesień mediów światowych, na terenie Islandii oszczędności w bankach zostały
zamrożone. Islandzki system gwarantowania depozytów bankowych przewiduje ochronę
kwoty o wartości ok. 20 tysięcy euro. Kwoty przewyższające ten poziom nie są objęte
systemem gwarancji. Szereg państw zareagowało w tej sprawie bardzo zdecydowanie.
Premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown ustosunkowując się do zaistniałej sytuacji,
skrytykował stosunek władz Islandii do krachu systemu bankowego i nie wykluczył
podjęcia daleko idących kroków prawnych. Podjęte przez Brytyjczyków w ostatnich dniach
działania doprowadziły do zawarcia porozumienia z Islandią na podstawie którego władze
islandzkie wypłacą obywatelom Wielkiej Brytanii kwoty gwarantowane w systemie

islandzkim, zaś rząd brytyjski dokona wypłat „nadwyżek" do równowartości 50 tysięcy

2
funtów. Także depozytariusze z państw Beneluksu porozumieli się z władzami Islandii
i będą mogli otrzymać zwrot depozytów na korzystniejszych niż standardowe warunkach.
Wyrażam głęboką nadzieję, iż oficjalne wypowiedzi polskich polityków i władz
finansowych, że aktualny kryzys nie dotknie obywateli polskich sprawdzą się w praktyce.
Brak jest jednak informacji o podejmowanych przez polskie władze państwowe działaniach
mających na celu zminimalizowanie skutków kryzysu dla poszkodowanych krachem
systemu bankowego w Islandii. Podjęcie takich działań wydaje się tym bardziej niezbędne,
iż kryzys islandzki może nieść za sobą dalsze konsekwencje, jak. np. masowy powrót
polskich obywateli z Islandii bez wystarczających środków do życia.
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o przepis art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw
Obywatelskich (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.), zwracam się do Pana Premiera
z uprzejmą prośbą o rozważenie niezwłocznego podjęcia odpowiednich działań dla ochrony
polskich obywateli oraz poinformowanie mnie o zajętym stanowisku.

