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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 29 października 1999 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania przez Skarb Państwa 
poręczeń i gwarancji oraz opłat z tytułu udzielonego poręczenia lub gwarancji. 

Na podstawie art. 11, 18,22 i 24 ustawy z dnia 8 ma
ja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych 
przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne 
(Dz. U. Nr 79, poz. 484 i Nr 80, poz. 511) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
5 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych warunków 
i trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczeń i gwa
rancji oraz opłat z tytułu udzielonego poręczenia lub 
gwarancji (Dz. U. Nr 99, poz. 606) wprowadza się nastę
pujące zmiany: 

1) § 9 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 9. 1. Wnioski o udzielenie poręczenia lub gwa
rancji są opracowywane, z zastrzeżeniem 
ust. 2 i 3, w formie zgodnej z wzorem usta
lonym odpowiednio: 

1) dla podmiotów gospodarczych, z wyłą
czeniem banków i jednostek samorządu 
terytorialnego - stanowiącym załącznik 
nr 1 do rozporządzenia, 

2) dla banków - stanowiącym załącznik 
nr 2 do rozporządzenia, 

3) dla jednostek samorządu terytorialnego 
- stanowiącym załącznik nr 3 do rozpo
rządzenia . 

2. Wnioski o udzielenie gwarancji naprawie
nia szkód są opracowywane w formie zgod
nej z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 
do rozporządzenia. 

3. Wnioski o udzielenie poręczenia wypłaty 
odszkodowania za zniszczone, uszkodzone 
lub skradzione eksponaty wystawowe są 
opracowywane w formie zgodnej z wzorem 
stanowiącym załącznik nr 5 do rozporządze
nia."; 

2) dodaje się załączniki nr 1-5 w brzmieniu określo
nym odpowiednio w załącznikach nr 1-5 do ni
niejszego rozporządzenia. 

§ 2. Do wniosków o udzielenie poręczenia lub gwa
rancji Skarbu Państwa, złożonych przed dniem wejścia 
w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychcza
sowe. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 




