
WoZ-1.1

……………………………… (miejsce i data wystawienia)

(pieczęć instytucji finansowej)

Rodzaj gwarancji

Maksymalna kwota 

gwarantowana (PLN)
2

Maksymalna kwota 

gwarantowana słownie (PLN)

Termin ważności: od dnia ……………………………….. do dnia …………………………….

              (dd.mm.rrrr)                                        (dd.mm.rrrr)  

1. Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie, bezwarunkowo i bezzwłocznie do zapłacenia na rzecz Agencji Restrukturyzacji i

Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa , na jej rachunek ........ każdej kwoty

do maksymalnej wysokości kwoty gwarantowanej na pierwsze pisemne żądanie zawierające oświadczenie, że Wnioskodawca

Gwarancji nie wywiązał się ze swoich zobowiązań wynikających z uczestnictwa w mechanizmie WPR w ramach Programu

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, którego wykonanie zabezpieczała Gwarancja. 

2. Każde żądanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie wysłane na adres Gwaranta [nazwa i adres 

Gwaranta].

3. Gwarant zobowiązuje się do zapłaty żądanej sumy w terminie nieprzekraczalnym 30 dni od dnia otrzymania przez Gwaranta

żądania zapłaty. Gwarant i Wnioskodawca Gwarancji ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania objęte

Gwarancją.

Beneficjent gwarancji: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

00-175 Warszawa, Al. Jana Pawła II 70

Gwarancja zwrotu zaliczki

Przedmiot gwarancji Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Działanie/poddziałanie/typ operacji 

……………………………………………………………..…………..

Gwarant: (nazwa Gwaranta)

(numer RUG) 

(siedziba Gwaranta)

Wnioskodawca gwarancji: (imię i nazwisko albo nazwa Wnioskodawcy Gwarancji)

(numer NIP Wnioskodawcy Gwarancji)

(numer REGON lub PESEL Wnioskodawcy Gwarancji)

(adres zamieszkania/siedziba Wnioskodawcy Gwarancji)

GWARANCJA transakcji pojedynczej (numer gwarancji)

Uwaga:

poniższego wzoru nie należy składać wraz z Wnioskiem o przyznanie pomocy/wnioskiem Beneficjenta o zaliczkę. Stanowi on

wzór do wykorzystania dla instytucji udzielających Gwarancji, w przypadku występowania o przyznanie zaliczki przez

Beneficjentów/podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy. Informacja o konieczności i terminie złożenia Gwarancji

zostanie przekazana wraz z pismem zapraszającym na podpisanie aneksu/Umowy o przyznaniu pomocy. Każda Gwarancja

przedłożona przez podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy/Beneficjentów i wystawiona przez właściwą instytucję

finansową (tj. uprawnioną do gwarantowania długów celnych) oraz posiadającą numer w prowadzonym przez Agencję

Rejestrze Upoważnionych Gwarantów będzie akceptowana przez instytucję przyznającą zaliczkę pod warunkiem, iż zawiera

wszystkie elementy wyszczególnione we wzorze Gwarancji.

WZÓR GWARANCJI
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Imię i nazwisko pełnomocnika

Podpis  pełnomocnika

Imię i nazwisko pełnomocnika

Podpis  pełnomocnika

…………………………………

(pieczęć firmowa Gwaranta)

3)  przed terminem jej wygaśnięcia nastąpi zwrot oryginału niniejszej Gwarancji.

6. Gwarant zobowiązuje się powiadomić Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa/właściwy podmiot wdrażający na

piśmie o wszelkich zmianach adresu w terminie 14 dni od zajścia takiej zmiany.

7. Gwarancja powinna być zwrócona Gwarantowi za pośrednictwem Wnioskodawcy Gwarancji niezwłocznie po upływie

terminu jej ważności, jednakże zobowiązanie z tytułu Gwarancji wygasa również z upływem terminu jej ważności, mimo

niezwrócenia jej Gwarantowi za pośrednictwem Wnioskodawcy Gwarancji.

8. Niniejsza Gwarancja jest udzielona jedynie na rzecz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i jest

nieprzenoszalna.

9. Do niniejszej Gwarancji stosuje się przepisy prawa polskiego.

10. Wszystkie spory z tytułu niniejszej Gwarancji rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Agencji Restrukturyzacji i

Modernizacji Rolnictwa.

2)   zrealizowane świadczenia Gwaranta osiągną maksymalną kwotę gwarantowaną; 

4. Gwarant, na wniosek Wnioskodawcy Gwarancji i za zgodą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa/właściwego

podmiotu wdrażającego, może zwiększyć lub zmniejszyć wartość Gwarancji pojedynczej zgodnie ze zmianami wynikającymi z

Umowy zmieniającej Umowę o przyznaniu pomocy (Aneksu), poprzez przedłożenie nowej Gwarancji lub aneksu do Gwarancji.

Jednakże wartość całkowita niniejszej Gwarancji nie może być mniejsza niż ogólna wartość należnych i/lub nieuregulowanych

zobowiązań przypisanych do Gwarancji pojedynczej.

5. Gwarancja wygasa, gdy:

1) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przed upływem terminu ważności tej Gwarancji, nie zgłosiła żądania

zapłaty; 

PROW 14-20/2016/01 Strona 2 z 2


