
Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 11 mar-
ca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji nie-
których rynków rolnych (Dz. U. Nr 42, poz. 386) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla zasady wspó∏pracy
pomi´dzy instytucjami finansowymi upowa˝nionymi
do gwarantowania d∏ugów celnych, zwanymi dalej
„instytucjami finansowymi”, a Agencjà Rynku Rolne-
go, zwanà dalej „Agencjà”, w zakresie udzielania
przez te instytucje gwarancji, stanowiàcych zabezpie-
czenie pokrycia kwot wynikajàcych z p∏atnoÊci doko-
nywanych przez Agencj´ w ramach mechanizmów
Wspólnej Polityki Rolnej. 

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) gwarancji transakcji pojedynczej — rozumie si´
przez to gwarancj´ udzielonà Agencji, przez insty-
tucj´ finansowà, która obejmuje transakcj´ jed-
nostkowà;

2) gwarancji zbiorczej — rozumie si´ przez to gwa-
rancj´ udzielonà Agencji przez instytucj´ finanso-
wà, która obejmuje zabezpieczenie ka˝dej transak-
cji w ramach sumy gwarantowanej;

3) RUG — rozumie si´ przez to prowadzony przez
Agencj´ rejestr instytucji finansowych.

§ 3. Wzór formularza gwarancji transakcji pojedyn-
czej i formularza gwarancji zbiorczej okreÊlajà odpo-
wiednio za∏àczniki nr 1 i 2 do rozporzàdzenia. 

§ 4. 1. Agencja wspó∏pracuje z instytucjami finan-
sowymi na zasadach okreÊlonych przepisami Komisji
Europejskiej w ramach realizacji mechanizmów
Wspólnej Polityki Rolnej, przez wzajemne przekazywa-
nie niezb´dnych dokumentów i udzielanie pisemnych
informacji mogàcych mieç wp∏yw na wa˝noÊç z∏o˝o-
nych dokumentów lub podejmowanych czynnoÊci,
terminowà realizacj´ nale˝nych p∏atnoÊci tytu∏em
udzielonych gwarancji, a tak˝e dà˝enie do ugodowe-
go rozstrzygania ewentualnych sporów.

2. W ramach wspó∏pracy, o której mowa w ust. 1:

1) Agencja równo traktuje wszystkie instytucje finan-
sowe udzielajàce na jej rzecz gwarancji, zabezpie-

cza dokumenty gwarancyjne przed uszkodzeniem
bàdê utratà, rzetelnie prowadzi rejestry okreÊlone
w odr´bnych przepisach, a tak˝e rozliczenia;

2) instytucja finansowa zabezpiecza przekazane jej
przez Agencj´ dokumenty oraz informacje zgodnie
z odr´bnymi przepisami, terminowo realizuje ob-
cià˝ajàce jà p∏atnoÊci, rzetelnie prowadzi rejestry
okreÊlone odr´bnymi przepisami, a tak˝e rozlicze-
nia.

3. Szczegó∏owe warunki wspó∏pracy okreÊla umo-
wa zawarta pomi´dzy instytucjà finansowà a Agencjà.

4. Umowa, o której mowa w ust. 3, powinna zawie-
raç co najmniej:

1) zobowiàzanie instytucji finansowej do:

a) przekazywania Agencji uwierzytelnionego odpi-
su z Krajowego Rejestru Sàdowego, 

b) przekazywania Agencji listy osób upowa˝nio-
nych do podpisywania dokumentów gwaran-
cyjnych oraz innych dokumentów zwiàzanych
z gwarancjami, zawierajàcej imi´ i nazwisko,
numer dowodu osobistego, stanowisko, zakres
uprawnieƒ oraz wzór podpisu osoby upowa˝-
nionej,

c) niezw∏ocznego informowania Agencji o zmia-
nach mogàcych mieç wp∏yw na wa˝noÊç doku-
mentów, o których mowa w lit. a i b, z tym ˝e
o zmianach informacji dotyczàcych osób, o któ-
rych mowa w lit. b — nie póêniej ni˝ w terminie
3 dni od dnia wystàpienia takich zmian; 

2) zobowiàzanie Agencji do:

a) przekazywania instytucji finansowej wykazu
osób uprawnionych do podpisywania wezwaƒ
do zap∏aty, wraz z kartami wzorów podpisów
tych osób,

b) niezw∏ocznego informowania instytucji finanso-
wej o nieprzyj´ciu gwarancji lub aneksu do
gwarancji, a tak˝e o przyj´ciu aneksu do gwa-
rancji.

5. Umowa, o której mowa w ust. 3, mo˝e zostaç
wypowiedziana przez instytucj´ finansowà lub Agen-
cj´ z zachowaniem 90-dniowego terminu wypowie-
dzenia, z zastrze˝eniem, ˝e zobowiàzania wynikajàce
z gwarancji pozostajà w mocy.

§ 5. 1. Agencja dokonuje wpisu instytucji finanso-
wej do RUG i nadaje jej niepowtarzalny numer identy-
fikacyjny, po zawarciu umowy, o której mowa w § 4
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 21 kwietnia 2004 r.

w sprawie wspó∏pracy pomi´dzy instytucjami finansowymi upowa˝nionymi do gwarantowania 
d∏ugów celnych a Agencjà Rynku Rolnego

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Fi-
nansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93,
poz. 834).



ust.3; numer identyfikacyjny jest wykorzystywany
w korespondencji prowadzonej mi´dzy instytucjà fi-
nansowà i Agencjà.

2. SkreÊlenie instytucji finansowej z RUG nast´pu-
je w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 5, lub na
skutek skreÊlenia przez ministra w∏aÊciwego do spraw
finansów publicznych z wykazu instytucji finansowych
upowa˝nionych do gwarantowania d∏ugów celnych,
okreÊlonego w odr´bnych przepisach.

3. Agencja nie mo˝e przyjmowaç gwarancji od in-
stytucji finansowej skreÊlonej z RUG, do czasu zawar-
cia z tà instytucjà nowej umowy. 

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem uzy-
skania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa
w Unii Europejskiej.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Finansów
z dnia 21 kwietnia 2004 r. (poz. 733)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR
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