
Na podstawie art. 2c ust. 3 oraz art. 2f ustawy z dnia
8 maja 1997 r. o por´czeniach i gwarancjach udziela-
nych przez Skarb Paƒstwa oraz niektóre osoby prawne
(Dz. U. Nr 79, poz. 484, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) szczegó∏owy zakres danych zawartych we wniosku
o udzielenie por´czenia lub gwarancji oraz rodzaje
dokumentów do∏àczanych do tego wniosku;

2) tryb udzielania przez Skarb Paƒstwa por´czenia
i gwarancji;

3) sposób naliczania i pobierania op∏aty prowizyjnej
od por´czenia i gwarancji oraz wysokoÊç tej op∏aty.

§ 2. 1. Wniosek o udzielenie por´czenia lub gwaran-
cji sp∏aty kredytu zawiera, z zastrze˝eniem ust. 2:

1) informacje o przedmiocie, wysokoÊci i terminie
obowiàzywania wnioskowanego por´czenia lub
gwarancji oraz uzasadnienie ubiegania si´ o ich
udzielenie, wraz z informacjà o dzia∏aniach podj´-
tych przez kredytobiorc´ w celu pozyskania Êrod-
ków finansowych oraz ewentualnych trudnoÊci
w ich pozyskaniu;

2) ogólne informacje o kredytobiorcy obejmujàce je-
go nazw´, adres siedziby lub miejsca zamieszka-
nia, dat´ rozpocz´cia dzia∏alnoÊci, form´ organiza-
cyjno-prawnà wraz ze strukturà kapita∏ów (fundu-
szy) w∏asnych i informacjà o udzia∏owcach bàdê ak-
cjonariuszach, informacje o doÊwiadczeniu kadry
zarzàdzajàcej, opis prowadzonej dzia∏alnoÊci i jej
klasyfikacj´ okreÊlonà zgodnie z rozporzàdzeniem
Rady Ministrów z dnia 7 paêdziernika 1997 r.
w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci (PKD)
(Dz. U. Nr 128, poz. 829, z póên. zm.2)), a tak˝e na-
zwy i adresy banków prowadzàcych rachunki bie-
˝àce kredytobiorcy.
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2. Plany, o których mowa w ust. 1, podlegajà uzgod-
nieniu z Ministrem Obrony Narodowej w zakresie:

1) warunków u˝ycia oddzia∏ów Si∏ Zbrojnych w dzia-
∏aniach ratowniczych lub prewencyjnych, o któ-
rych mowa w § 2 ust. 1;

2) sk∏adu i wyposa˝enia oddzia∏ów Si∏ Zbrojnych,
a tak˝e zabezpieczenia logistycznego wymagane-
go do realizacji powierzonych zadaƒ;

3) przedsi´wzi´ç realizowanych przez dzia∏ajàce na te-
renie województwa jednostki organizacyjne, któ-
rych celem b´dzie zabezpieczenie logistyczne od-
dzia∏ów Si∏ Zbrojnych, w tym w zakresie zakwa-
terowania, wy˝ywienia, pomocy medycznej, za-
bezpieczenia materia∏owo-technicznego i ∏àczno-
Êci;

4) korzystania przez oddzia∏y Si∏ Zbrojnych z elemen-
tów infrastruktury technicznej w czasie realizacji
powierzonych zadaƒ.

§ 4. Oddzia∏y Si∏ Zbrojnych mogà byç przekazane
do dyspozycji wojewody w sk∏adzie etatowym albo ja-
ko tworzone doraênie zgrupowania zadaniowe. 

§ 5. 1. Koordynowanie udzia∏u oddzia∏ów Si∏ Zbroj-
nych w dzia∏aniach ratowniczych lub prewencyjnych,
o których mowa w § 2 ust. 1, w zale˝noÊci od obszaru
wyst´powania zagro˝eƒ, zapewniajà odpowiednio or-
gany, o których mowa w art. 8, art. 9 ust. 5, art. 10 ust. 5
i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o sta-
nie kl´ski ˝ywio∏owej. Obejmuje ono przedsi´wzi´cia
majàce na celu sprawne w∏àczenie oddzia∏ów Si∏
Zbrojnych do realizacji zadaƒ, z uwzgl´dnieniem czasu
i miejsca ich u˝ycia oraz sposobu wspó∏dzia∏ania z in-
nymi podmiotami. 

2. Zadania dla oddzia∏ów Si∏ Zbrojnych organy,
o których mowa w ust. 1, przekazujà wy∏àcznie ich do-
wódcom, którzy wydajà podw∏adnym rozkazy okreÊla-
jàce sposób wykonania tych zadaƒ. 

§ 6. Dowodzenie oddzia∏ami Si∏ Zbrojnych odbywa
si´ na zasadach okreÊlonych w regulaminach wojsko-
wych i wed∏ug procedur obowiàzujàcych w Si∏ach
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 20 lutego 2003 r.

w sprawie udzielania przez Skarb Paƒstwa por´czenia i gwarancji oraz op∏aty prowizyjnej 
od por´czenia i gwarancji

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1997 r. Nr 80, poz. 511, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, Nr 60,
poz. 693 i Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 16, poz. 167 i Nr 81,
poz. 876 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 121, poz. 1032
i Nr 216, poz. 1824.

———————
2) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone

w Dz. U. z 1998 r. Nr 143, poz. 918, z 1999 r. Nr 92, poz. 1047,
z 2001 r. Nr 12, poz. 93 oraz z 2002 r. Nr 239, poz. 2027.



2. Wniosek jednostki samorzàdu terytorialnego
o udzielenie por´czenia lub gwarancji sp∏aty kredytu
zawiera:

1) ogólne informacje o jednostce samorzàdu teryto-
rialnego obejmujàce nazw´ jednostki samorzàdu
terytorialnego oraz siedzib´ jej w∏adz, a w przypad-
ku uzyskania oceny wiarygodnoÊci (rating) — rów-
nie˝ t´ ocen´ oraz oznaczenie podmiotu przyznajà-
cego ocen´ i dat´ jej przyznania;

2) dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

3. W przypadku wniosku o udzielenie por´czenia
lub gwarancji bankowi zagranicznemu lub mi´dzyna-
rodowej instytucji finansowej, które udzieli∏y por´cze-
nia lub gwarancji sp∏aty kredytu, wniosek dodatkowo
zawiera informacj´ o udzielonym por´czeniu lub gwa-
rancji.

§ 3. 1. Do wniosku o udzielenie por´czenia lub gwa-
rancji sp∏aty kredytu do∏àcza si´, z zastrze˝eniem ust. 2
i 4:

1) wyciàg z Krajowego Rejestru Sàdowego;

2) bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przep∏y-
wów pieni´˝nych kredytobiorcy oraz informacj´
dodatkowà, obejmujàcà wprowadzenie do spra-
wozdania finansowego oraz dodatkowe informa-
cje i objaÊnienia, sporzàdzone w formie i treÊci
zgodnej z przepisami ustawy z dnia 29 wrzeÊnia
1994 r. o rachunkowoÊci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76,
poz. 694), na ostatni dzieƒ miesiàca poprzedzajà-
cego z∏o˝enie wniosku, a tak˝e za ostatnie trzy lata
obrotowe, a je˝eli dzia∏alnoÊç jest prowadzona kró-
cej ni˝ trzy lata — za wszystkie okresy sprawozdaw-
cze, wraz z zestawieniami wartoÊci podstawowych
wskaêników finansowych:

a) dochodowoÊci, ryzyka dzia∏alnoÊci kredytowej,
p∏ynnoÊci, wyp∏acalnoÊci i ryzyka dewizowego
— w przypadku banku,

b) p∏ynnoÊci finansowej, rotacji majàtku, struktury
kapita∏owej i majàtkowej, rentownoÊci, rozwoju
— w przypadku pozosta∏ych przedsi´biorców

— oraz z okreÊleniem metodologii ich obliczania;

3) oÊwiadczenie kredytobiorcy o aktualnym zad∏u˝e-
niu, obcià˝eniach na majàtku trwa∏ym oraz o toczà-
cych si´ post´powaniach sàdowych i administra-
cyjnych, mogàcych mieç wp∏yw na sytuacj´ finan-
sowà kredytobiorcy;

4) analiz´ wykonalnoÊci przedsi´wzi´cia (biznesplan),
z którym jest zwiàzane wnioskowane por´czenie
lub gwarancja, wraz z prognozà sytuacji ekono-
miczno-finansowej kredytobiorcy w okresie reali-
zacji tego przedsi´wzi´cia oraz w okresie wykony-
wania zobowiàzania obj´tego por´czeniem lub
gwarancjà obejmujàcà: prognoz´ bilansu, progno-
z´ rachunku zysków i strat, prognoz´ rachunku
przep∏ywów pieni´˝nych, nak∏ady zwiàzane z reali-
zacjà przedsi´wzi´cia i êród∏a ich finansowania,
a tak˝e plan kredytowania przedsi´wzi´cia;

5) opini´ organu za∏o˝ycielskiego albo organu upraw-
nionego do reprezentowania Skarbu Paƒstwa do-
tyczàcà celowoÊci realizacji przedsi´wzi´cia —
w przypadku gdy kredytobiorca jest paƒstwowà
osobà prawnà lub spó∏kà, w której Skarb Paƒstwa
posiada wi´kszoÊç udzia∏ów lub akcji;

6) zaÊwiadczenia w∏aÊciwych organów podatkowych
dotyczàce wywiàzywania si´ przez kredytobiorc´
z zobowiàzaƒ podatkowych;

7) zaÊwiadczenie Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
dotyczàce stanu p∏atnoÊci sk∏adek na Fundusz
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych i na Fundusz Pracy;

8) opini´ banku — kredytodawcy dotyczàcà sytuacji
ekonomiczno-finansowej kredytobiorcy, oceny
przedsi´wzi´cia, z którym ma byç zwiàzane por´-
czenie lub gwarancja, oraz celowoÊci udzielenia
por´czenia lub gwarancji;

9) warunkowà umow´ kredytowà, a w przypadku kre-
dytu lub po˝yczki udzielanych przez kredytodawc´
lub po˝yczkodawc´ b´dàcego nierezydentem —
projekt umowy kredytowej lub umowy po˝yczki,
wraz z okreÊleniem wysokoÊci oraz terminów sp∏a-
ty poszczególnych rat kredytu lub po˝yczki i odse-
tek;

10) oÊwiadczenie kredytobiorcy o prawdziwoÊci da-
nych zawartych we wniosku.

2. Do wniosku jednostki samorzàdu terytorialnego
o udzielenie por´czenia lub gwarancji sp∏aty kredytu
do∏àcza si´, z zastrze˝eniem ust. 4:

1) sprawozdania z wykonania bud˝etu jednostki sa-
morzàdu terytorialnego za ubieg∏y rok bud˝etowy;

2) sprawozdania kwartalne z wykonywania bud˝etu
jednostki samorzàdu terytorialnego sporzàdzone
w roku bud˝etowym, w którym jest sk∏adany wnio-
sek;

3) skonsolidowany bilans jednostki samorzàdu tery-
torialnego za ostatni okres sprawozdawczy;

4) opini´ wojewody dotyczàcà celowoÊci realizacji
przedsi´wzi´cia;

5) opini´ regionalnej izby obrachunkowej dotyczàcà
sytuacji finansowej jednostki samorzàdu teryto-
rialnego;

6) dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 4 i 7—10.

3. W przypadku wniosku o udzielenie por´czenia
lub gwarancji bankowi zagranicznemu lub mi´dzyna-
rodowej instytucji finansowej, które udzieli∏y por´cze-
nia lub gwarancji sp∏aty kredytu, do wniosku do∏àcza
si´ dodatkowo umow´ por´czenia lub umow´ gwaran-
cji udzielonej przez bank zagraniczny lub mi´dzynaro-
dowà instytucj´ finansowà.

4. W przypadku wniosku o udzielenie por´czenia
lub gwarancji sp∏aty kredytu przeznaczonego na sp∏a-
t´, obj´tego ju˝ por´czeniem lub gwarancjà Skarbu
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Paƒstwa, kredytu wraz z odsetkami i innymi kosztami
bezpoÊrednio zwiàzanymi z tym kredytem, do wniosku
zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, do-
∏àcza si´ aktualizacj´ analizy wykonalnoÊci przedsi´-
wzi´cia (biznesplanu) zwiàzanego z kredytem obj´tym
ju˝ por´czeniem lub gwarancjà Skarbu Paƒstwa.

§ 4. 1. Wniosek o udzielenie por´czenia lub gwaran-
cji wykonania zobowiàzania wynikajàcego z obligacji
zawiera odpowiednio dane okreÊlone w § 2 ust. 1,
a w przypadku wniosku jednostki samorzàdu teryto-
rialnego — odpowiednio dane okreÊlone w § 2 ust. 1
pkt 1 i ust. 2 pkt 1.

2. Do wniosku o udzielenie por´czenia lub gwaran-
cji wykonania zobowiàzania wynikajàcego z obligacji
do∏àcza si´, z zastrze˝eniem ust. 3:

1) projekt prospektu emisyjnego lub warunków emi-
sji;

2) opini´ banku — reprezentanta dotyczàcà sytuacji fi-
nansowej emitenta — w przypadku, o którym mo-
wa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o po-
r´czeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb
Paƒstwa oraz niektóre osoby prawne, zwanej dalej
„ustawà”;

3) informacj´ emitenta obligacji o zaciàgni´tych i nie-
sp∏aconych przez niego kredytach oraz po˝ycz-
kach, a tak˝e o wyemitowanych i niesp∏aconych
d∏u˝nych papierach wartoÊciowych;

4) odpowiednio dokumenty, o których mowa w § 3
ust. 1 pkt 1—7 i 10, a w przypadku wniosku jednost-
ki samorzàdu terytorialnego — odpowiednio doku-
menty, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, 4, 7 i 10
oraz ust. 2 pkt 1—5.

3. W przypadku wniosku o udzielenie por´czenia
lub gwarancji wykonania zobowiàzaƒ wynikajàcych
z obligacji pod warunkiem przeznaczenia Êrodków po-
chodzàcych z emisji obligacji na sp∏at´, obj´tego ju˝
por´czeniem lub gwarancjà Skarbu Paƒstwa, kredytu
wraz z odsetkami i innymi kosztami bezpoÊrednio
zwiàzanymi z tym kredytem, do wniosku zamiast doku-
mentu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, do∏àcza si´
aktualizacj´ analizy wykonalnoÊci przedsi´wzi´cia (biz-
nesplanu) zwiàzanego z kredytem obj´tym ju˝ por´cze-
niem lub gwarancjà Skarbu Paƒstwa.

§ 5. 1. Wniosek o udzielenie por´czenia lub gwaran-
cji wykonania zobowiàzaƒ wynikajàcych z transakcji
zabezpieczajàcych przed ryzykiem zmiany stopy pro-
centowej lub ryzykiem walutowym, zwiàzanych ze
sp∏atà kredytu lub emisjà obligacji, obj´tych por´cze-
niem lub gwarancjà, zawiera:

1) informacje o przedmiocie transakcji, w szczególno-
Êci kwotach bazowych, terminach, walucie i sposo-
bie rozliczenia, oraz informacje o wysokoÊci i ter-
minie obowiàzywania wnioskowanego por´czenia
lub gwarancji;

2) okreÊlenie przewidywanych korzyÊci zwiàzanych
z udzieleniem por´czenia lub gwarancji.

2. Do wniosku o udzielenie por´czenia lub gwaran-
cji wykonania zobowiàzaƒ wynikajàcych z transakcji
zabezpieczajàcych przed ryzykiem zmiany stopy pro-
centowej lub ryzykiem walutowym, zwiàzanych ze
sp∏atà kredytu lub emisjà obligacji, obj´tych por´cze-
niem lub gwarancjà, do∏àcza si´:

1) projekt umowy transakcji zabezpieczajàcej przed
ryzykiem zmiany stopy procentowej lub ryzykiem
walutowym;

2) odpowiednio dokumenty, o których mowa w § 3
ust. 1 pkt 8, albo dokumenty, o których mowa w § 4
ust. 2 pkt 2;

3) odpowiednio dokumenty, o których mowa w § 3
ust. 1 pkt 2, 3, 6, 7 i 10, a w przypadku wniosku jed-
nostki samorzàdu terytorialnego — odpowiednio
dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 7 i 10
oraz ust. 2 pkt 1—3.

§ 6. 1. Wniosek o udzielenie por´czenia wyp∏aty od-
szkodowania za zniszczone, uszkodzone lub skradzione
eksponaty wystawowe zawiera:

1) ogólne informacje o organizatorze wystawy;

2) okreÊlenie miejsca i terminu organizowanej wysta-
wy;

3) uzasadnienie celowoÊci zorganizowania wystawy;

4) informacj´ o przyczynach nieubezpieczenia ekspo-
natów.

2. Do wniosku o udzielenie por´czenia wyp∏aty od-
szkodowania za zniszczone, uszkodzone lub skradzione
eksponaty wystawowe do∏àcza si´:

1) szczegó∏owy spis eksponatów wraz z okreÊleniem
ich wartoÊci;

2) szczegó∏owy opis Êrodków i warunków ochrony
eksponatów podczas transportu oraz w miejscu
wystawienia;

3) opini´ OÊrodka Ochrony Zbiorów Publicznych do-
tyczàcà Êrodków i warunków, o których mowa
w pkt 2;

4) projekt umowy wypo˝yczenia eksponatów.

§ 7. 1. Wnioskodawca uzupe∏nia wniosek o udziele-
nie por´czenia lub gwarancji o dodatkowe dane lub do-
∏àcza do wniosku dodatkowe dokumenty, w przypadku
gdy dokonanie pe∏nej analizy, o której mowa
w art. 2a ust. 1 ustawy, w oparciu o dane i dokumenty
wymienione w § 2—6, jest niemo˝liwe.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych, a w przypadku por´czenia, o którym mowa
w § 6, minister w∏aÊciwy do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego, mo˝e, w uzasadnionych
przypadkach, zwolniç wnioskodawc´ od obowiàzku
przedstawiania niektórych danych lub dokumentów
wymienionych w § 2—6.
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§ 8. 1. W przypadku gdy por´czenia lub gwarancji
udziela Rada Ministrów, do wniosku o udzielenie por´-
czenia lub gwarancji, z wyjàtkiem por´czenia, o którym
mowa w § 6, do∏àcza si´ opini´ ministra w∏aÊciwego
do spraw gospodarki.

2. Opinia, o której mowa w ust. 1, powinna zawie-
raç w szczególnoÊci ocen´ ekonomicznà przedsi´wzi´-
cia obj´tego wnioskiem co do zgodnoÊci z aktualnà po-
litykà gospodarczà paƒstwa.

§ 9. Wniosek o udzielenie:

1) por´czenia lub gwarancji, o których mowa w § 2—5,
sk∏ada si´ do ministra w∏aÊciwego do spraw finan-
sów publicznych,

2) por´czenia, o którym mowa w § 6, sk∏ada si´ do mi-
nistra w∏aÊciwego do spraw kultury i ochrony dzie-
dzictwa narodowego

— zwanego dalej „organem rozpatrujàcym wniosek”.

§ 10. 1. Rozpatrzenie kompletnego wniosku nast´-
puje niezw∏ocznie po jego z∏o˝eniu.

2. W razie stwierdzenia uchybieƒ formalnych, in-
nych wad wniosku lub koniecznoÊci uzupe∏nienia
wniosku o dodatkowe dane lub dokumenty w przypad-
ku, o którym mowa w § 7 ust. 1, organ rozpatrujàcy
wniosek wzywa wnioskodawc´ do usuni´cia tych
uchybieƒ, wad lub do uzupe∏nienia wniosku w wyzna-
czonym terminie, nie krótszym ni˝ 30 dni.

3. Wniosek niepoprawiony lub nieuzupe∏niony
w wyznaczonym terminie pozostawia si´ bez rozpa-
trzenia.

§ 11. 1. Organ rozpatrujàcy wniosek dokonuje ana-
lizy, o której mowa w art. 2a ust. 1 ustawy, w oparciu
o dane zawarte we wniosku oraz do∏àczone do niego
dokumenty.

2. Analiza, o której mowa w art. 2a ust. 1 ustawy,
powinna obejmowaç w szczególnoÊci ocen´ sytuacji
ekonomiczno-finansowej wnioskodawcy oraz ocen´
przedsi´wzi´cia, z którym jest zwiàzane wnioskowane
por´czenie lub gwarancja, a w przypadku por´czenia,
o którym mowa w § 6 — ocen´ przewidzianych przez
organizatora Êrodków i warunków ochrony ekspona-
tów podczas transportu oraz w miejscu ich wystawie-
nia.

§ 12. W przypadku gdy por´czenia lub gwarancji
udziela Rada Ministrów, organ rozpatrujàcy wniosek
wyst´puje do Rady Ministrów o udzielenie por´czenia
lub gwarancji, je˝eli wniosek, po dokonaniu analizy,
o której mowa w art. 2a ust. 1 ustawy, uzyska∏ jego po-
zytywnà opini´.

§ 13. 1. W przypadku gdy por´czenia lub gwarancji
udziela Rada Ministrów, umow´ o udzielenie por´cze-
nia lub gwarancji oraz umow´ por´czenia lub gwaran-
cji podpisuje, w imieniu Skarbu Paƒstwa, z upowa˝nie-

nia Rady Ministrów, minister w∏aÊciwy do spraw finan-
sów publicznych, a w przypadku umowy por´czenia,
o którym mowa w § 6 — minister w∏aÊciwy do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów pu-
blicznych.

2. W pozosta∏ych przypadkach umowy, o których
mowa w ust. 1, podpisuje, w imieniu Skarbu Paƒstwa,
minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych.

§ 14. 1. Op∏ata prowizyjna od por´czenia, o którym
mowa w § 2 ust. 1 i 2 oraz w § 4 ust. 1, jest naliczana od
kwoty okreÊlonej w art. 2c ust. 2 ustawy, zwanej dalej
„kwotà zobowiàzania”, i wynosi, z zastrze˝eniem § 18:

1) 0,4%, je˝eli por´czenie zosta∏o udzielone na okres
do pi´ciu lat;

2) 0,8%, je˝eli por´czenie zosta∏o udzielone na okres
d∏u˝szy ni˝ pi´ç lat, lecz nie d∏u˝szy ni˝ dziesi´ç lat;

3) 1%, je˝eli por´czenie zosta∏o udzielone na okres
d∏u˝szy ni˝ dziesi´ç lat, lecz nie d∏u˝szy ni˝ pi´tna-
Êcie lat;

4) 1,3%, je˝eli por´czenie zosta∏o udzielone na okres
d∏u˝szy ni˝ pi´tnaÊcie lat.

2. Op∏ata prowizyjna od gwarancji, o której mowa
w § 2 ust. 1 i 2 oraz w § 4 ust. 1, jest naliczana od kwo-
ty zobowiàzania i wynosi, z zastrze˝eniem § 18:

1) 0,5%, je˝eli gwarancja zosta∏a udzielona na okres
do pi´ciu lat;

2) 1%, je˝eli gwarancja zosta∏a udzielona na okres
d∏u˝szy ni˝ pi´ç lat, lecz nie d∏u˝szy ni˝ dziesi´ç lat;

3) 1,2%, je˝eli gwarancja zosta∏a udzielona na okres
d∏u˝szy ni˝ dziesi´ç lat, lecz nie d∏u˝szy ni˝ pi´tna-
Êcie lat;

4) 1,5%, je˝eli gwarancja zosta∏a udzielona na okres
d∏u˝szy ni˝ pi´tnaÊcie lat.

§ 15. 1. Op∏ata prowizyjna od por´czenia, o którym
mowa w § 2 ust. 3, jest naliczana od kwoty zobowiàza-
nia i wynosi:

1) 0,6%, je˝eli por´czenie zosta∏o udzielone na okres
do dziesi´ciu lat;

2) 0,8%, je˝eli por´czenie zosta∏o udzielone na okres
d∏u˝szy ni˝ dziesi´ç lat.

2. Op∏ata prowizyjna od gwarancji, o której mowa
w § 2 ust. 3, jest naliczana od kwoty zobowiàzania i wy-
nosi:

1) 0,8%, je˝eli gwarancja zosta∏a udzielona na okres
do dziesi´ciu lat;

2) 1%, je˝eli gwarancja zosta∏a udzielona na okres
d∏u˝szy ni˝ dziesi´ç lat.
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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 25 lutego 2003 r.

w sprawie trybu i warunków oddelegowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego 
do pracy w jednostce organizacyjnej Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopa-
da 2000 r. o przeciwdzia∏aniu wprowadzaniu do obrotu
finansowego wartoÊci majàtkowych pochodzàcych
z nielegalnych lub nieujawnionych êróde∏ oraz o prze-
ciwdzia∏aniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. Nr 116,
poz. 1216, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) szczegó∏owy tryb i warunki oddelegowania funk-

cjonariuszy Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trzne-
go do pracy w jednostce organizacyjnej General-
nego Inspektora Informacji Finansowej;

2) dane, jakie powinien zawieraç wniosek, z którym
Generalny Inspektor Informacji Finansowej wyst´-
puje o oddelegowanie funkcjonariusza Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego;

3) rodzaje uprawnieƒ i Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych od-
delegowanemu funkcjonariuszowi;

4) dane, jakie powinien zawieraç rozkaz personalny
o oddelegowaniu;

5) zasady wyp∏acania oddelegowanemu funkcjona-
riuszowi uposa˝enia i innych nale˝noÊci pieni´˝-
nych.

§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) „ustawa” — ustaw´ z dnia 16 listopada 2000 r.
o przeciwdzia∏aniu wprowadzaniu do obrotu finan-
sowego wartoÊci majàtkowych pochodzàcych
z nielegalnych lub nieujawnionych êróde∏ oraz
o przeciwdzia∏aniu finansowaniu terroryzmu;

2) „ustawa o ABW oraz AW” — ustaw´ z dnia 24 ma-
ja 2002 r. o Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego
oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676);

3) „jednostka oddelegowania” — jednostk´ organiza-
cyjnà, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy;

§ 16. Op∏ata prowizyjna od por´czenia lub gwaran-
cji, o których mowa w § 5, wynosi 5% op∏aty prowizyj-
nej naliczonej od por´czenia lub gwarancji sp∏aty kre-
dytu lub emisji obligacji, z którymi to por´czenie lub
gwarancja sà zwiàzane.

§ 17. Stawki op∏aty prowizyjnej od por´czenia lub
gwarancji udzielanych pod warunkiem przeznaczenia
kredytu lub Êrodków z emisji obligacji na cele, o któ-
rych mowa w art. 7 ust. 2 pkt 3 ustawy, wynoszà 
0,2% kwoty zobowiàzania w przypadku por´czenia
i 0,3% kwoty zobowiàzania w przypadku gwarancji.

§ 18. Op∏at´ prowizyjnà od por´czenia lub gwaran-
cji, których udzielenie nie stanowi pomocy publicznej
w rozumieniu przepisów o warunkach dopuszczalnoÊci
i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsi´bior-
ców, zwi´ksza si´ o 100%, a je˝eli z analizy, o której mo-
wa w art. 2a ust. 1 ustawy, wynika, ˝e ryzyko wyp∏at
przez Skarb Paƒstwa z tytu∏u tego por´czenia lub gwa-
rancji jest szczególnie wysokie — o 150%.

§ 19. 1. Op∏ata prowizyjna jest wnoszona, z zastrze-
˝eniem ust. 2, przed podpisaniem umowy por´czenia
lub gwarancji na rachunek, o którym mowa w art. 30
ust. 1 ustawy.

2. Op∏ata prowizyjna od por´czenia lub gwarancji
sp∏aty kredytu mo˝e byç potràcona z pierwszej transzy
kredytu i wniesiona na rachunek, o którym mowa

w art. 30 ust. 1 ustawy, przez bank udzielajàcy kredytu
b´dàcy:

1) rezydentem;

2) nierezydentem — za zgodà ministra w∏aÊciwego do
spraw finansów publicznych.

3. Op∏ata prowizyjna od por´czenia lub gwarancji
wyra˝onych w walutach obcych jest wnoszona w rów-
nowartoÊci kwoty tej op∏aty w z∏otych polskich, przeli-
czonej wed∏ug kursu Êredniego og∏aszanego przez Na-
rodowy Bank Polski, obowiàzujàcego w dniu wniesie-
nia op∏aty.

§ 20. Do wniosków o udzielenie por´czenia lub
gwarancji, z∏o˝onych przed dniem wejÊcia w ˝ycie roz-
porzàdzenia, stosuje si´ przepisy dotychczasowe.

§ 21. Traci moc rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 5 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegó∏owych wa-
runków i trybu udzielania przez Skarb Paƒstwa por´-
czeƒ i gwarancji oraz op∏at z tytu∏u udzielonego por´-
czenia lub gwarancji (Dz. U. Nr 99, poz. 606 oraz
z 1999 r. Nr 92, poz. 1046).

§ 22. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2001 r. Nr 63, poz. 641 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 32, poz. 299, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 89,
poz. 804, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1204, Nr 169,
poz. 1385 i Nr 180, poz. 1500.


