Warszawa, 26.06.2007 r.
Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi



Informacja
o stanie realizacji krajowych instrumentów wsparcia rolnictwa po 30 kwietnia 2007 r.
– kredyty preferencyjne, gwarancje i poręczenia kredytów bankowych


Do dnia 30 kwietnia 2007 r. kredyty preferencyjne oraz poręczenia i gwarancje spłaty kredytów bankowych i studenckich udzielane były na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996 r. w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 16, poz. 82 z późn. zm.). W planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na 2007 r. (po zmianach), stanowiącym załącznik do ustawy budżetowej na rok 2007 z dnia 25 stycznia 2007 r. (Dz. U. Nr 15, poz. 90), na dopłaty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych i klęskowych oraz realizację poręczeń i gwarancji została przewidziana kwota 622.307 tys. zł (tj. wyższa o ponad 200 mln zł od kwoty przewidzianej na te cele w 2006 r.). Dodatkowo, stosownie do art. 42 ustawy budżetowej na rok 2007 r., Minister Finansów został upoważniony do uruchomienia rezerwy celowej na zwiększenie wydatków na dotację podmiotową dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do kwoty 200 mln zł w przypadku uzyskania dodatkowej kwoty dochodów z wpłat Agencji Nieruchomości Rolnych, która także może w części zostać przeznaczona na dopłaty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych i klęskowych.
Wobec szerokiej akcji informacyjnej, iż z dniem 30 kwietnia 2007 r. upłynie trzyletni okres udzielania ze środków krajowych na niezmienionych warunkach pomocy uznanej za istniejącą, od początku bieżącego roku lawinowo wpływały wnioski do banków o udzielenie kredytu inwestycyjnego lub klęskowego. W I kwartale bieżącego roku banki udzieliły kredytów inwestycyjnych na kwotę ponad trzykrotnie wyższą niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, tj. w kwocie 2.305 mln zł, natomiast kredytów klęskowych na kwotę ponad sześciokrotnie wyższą, tj. w wysokości 145,9 mln zł dla 76.407 rolników (w 2006 r. w I kw. dla 12.102).
W dniu 26 kwietnia 2007 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 77, poz. 514), które weszło w życie w dniu 1 maja 2007 r. Nowe rozporządzenie przewiduje udzielanie przez ARiMR pomocy finansowej dla gospodarstw rolnych, działów specjalnych produkcji rolnej i zakładów przetwórstwa produktów rolnych polegającej na:
	 stosowaniu dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych i „klęskowych” udzielanych ze środków własnych banków, które zawarły z Agencją stosowną umowę,

udzielaniu gwarancji i poręczeń spłaty kredytów inwestycyjnych, „klęskowych” i studenckich,
częściowej spłacie kapitału kredytu inwestycyjnego.
Wnioski kredytowe złożone w bankach w roku bieżącym, których proces załatwiania nie zakończył się zawarciem umowy kredytowej do 30 kwietnia 2007 r., mogą zostać rozpatrzone zgodnie z przepisami nowego rozporządzenia.
Zgodnie z informacją uzyskaną z ARiMR, w ocenie sektora bankowego nadal utrzymuje się duże zainteresowanie kredytami inwestycyjnymi i klęskowymi z dopłatami ARiMR do oprocentowania. Niektóre Banki rozpoczynają przyjmowanie wniosków o kredyty inwestycyjne, natomiast podpisanie umów kredytowych może nastąpić po zwiększeniu w ustawie budżetowej środków finansowych na udzielanie dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych oraz zwiększeniu przez Agencję limitów akcji kredytowej i dopłat do oprocentowania tych kredytów. Na bieżąco udzielane są preferencyjne kredyty klęskowe.
Według stanu na dzień 26 kwietnia 2007 r. Agencja:
	dysponuje kwotą 12,5 mln zł na dopłaty obniżające oprocentowanie kredytów na wznowienie produkcji po klęskach;
	zawarła umowy o współpracy z pięcioma bankami, tj.: Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A., Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A., Mazowieckim Bank Regionalny S.A., SGB Gospodarczym Bankiem Wielkopolski S.A., ING Bankiem Śląskim S.A.


Ponadto, Agencja przekazała celem podpisania projekty umów do kolejnych 10 banków, tj. PKO BP SA, Pekao S.A., BZ WBK S.A., Bank BPH S.A., BISE S.A., BOŚ S.A., Millennium Bank S.A., KB S.A., BRE Bank S.A., Nordea BP S.A.
W celu sprawnego udzielania pomocy rolnikom w dniach 18-19 czerwca br. ARiMR przeprowadziła szkolenie z zakresu nowych warunków i zasad udzielania pomocy krajowej dla przedstawicieli banków, którzy będą trenerami szkolącymi pracowników zajmujących się udzielaniem kredytów preferencyjnych w placówkach bankowych.

1. Warunki udzielania preferencyjnych kredytów inwestycyjnych.
Podmioty zamierzające inwestować w produkcję rolną lub przetwórstwo produktów rolnych mogą ubiegać się o kredyty w ramach następujących linii kredytowych:
	kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych - Symbol nIP,
	kredyt na zakup gruntów rolnych - Symbol nKZ,
	kredyt na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia - Symbol nMR,
	kredyt na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego w ramach realizacji, zaakceptowanego przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi i ministra właściwego do spraw finansów publicznych programu osadnictwa rolniczego na gruntach Skarbu Państwa - Symbol nOR,
	kredyt na realizację inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych przez grupy producentów rolnych utworzone na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych l ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, póz. 983 ze zm.) - Symbol nGP,
	kredyt na zakup nieruchomości rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592) - Symbol nGR,
	kredyt na realizację inwestycji w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie zapewniających wysoką jakość produktu - Symbol nNT.

Aktualnie finalizowane są prace nad dostosowaniem programów branżowych do Wytycznych Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym na lata 2007-2013.
Przy udziale ww. kredytów preferencyjnych można finansować inwestycje mające na celu:
	zwiększenie oferty towarowej i usługowej oraz jej lepsze dostosowanie do wymagań rynku,

poprawę wymagań w zakresie dobrostanu zwierząt,
poprawę efektywności produkcji polegająca w szczególności na zmniejszeniu kosztów wytwarzania,
utrzymanie lub poprawę wymagań w zakresie ochrony środowiska,
poprawę jakości i promocję produktów rolnych,
poprawę struktury agrarnej,
lepsze wykorzystanie zasobów pracy,
tworzenie bazy surowcowej upraw roślin energetycznych.

Określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. przeznaczenie kredytów jest szerokie i umożliwia realizację większości inwestycji związanych z produkcją w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, a także z przetwarzaniem produktów rolnych. Osoby prowadzące lub zamierzające prowadzić gospodarstwa rolne lub działy specjalne produkcji rolnej mogą zaciągnąć kredyt preferencyjny, m.in. na:
	budowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, w tym sprzedaży bezpośredniej wraz ze zlokalizowanymi w tych budynkach pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi,
	zakup lub instalację maszyn, urządzeń lub wyposażenia do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, w tym sprzedaży bezpośredniej, obejmujących w szczególności: sprzęt do uprawy, pielęgnacji, ochrony, nawożenia oraz zbioru roślin, ciągniki rolnicze, przyczepy rolnicze, maszyny lub urządzenia do przygotowywania, przechowywania, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, konfekcjonowania produktów rolnych, maszyny lub urządzenia do przygotowywania lub składowania pasz, maszyny lub urządzenia do pojenia zwierząt i zadawania pasz. urządzenia do pozyskiwania lub przechowywania mleka,
	zakup gruntów rolnych, jeżeli nie spowoduje przekroczenia powierzchni gospodarstwa rolnego ponad 300 ha,
	zakup stada podstawowego,
	zakup budynków lub budowli,
	zakładanie, wyposażenie sadów lub plantacji wieloletnich, w tym plantacji roślin energetycznych,
	budowę ujęć wody, zakup i instalację urządzeń do uzdatniania, rozprowadzania, magazynowania wody lub nawodnień ciśnieniowych,
	zakup komputerów i oprogramowania służących wsparciu prowadzonej działalności wytwórczej w rolnictwie, w tym programów księgowych.


Zakłady zajmujące się przetwarzaniem produktów rolnych mogą ubiegać się o kredyty, m.in. na:
	budowę lub remont połączony z modernizacją budynków lub budowli służących do przetwórstwa i magazynowania produktów rolnych, w tym infrastruktury technicznej stanowiącej integralną część tych budynków lub budowli,

zakup lub instalację maszyn lub urządzeń do magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania, zapewniających jakość i bezpieczeństwo żywności, przetwarzania produktów rolnych, magazynowania produktów lub półproduktów oraz ich przygotowania do sprzedaży,
zakup lub instalację aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,
zakup komputerów i oprogramowania służących zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz sterowaniu procesem produkcji i magazynowania,
zakup środków transportu niezbędnych dla sprawnego przebiegu procesu technologicznego lub gospodarki magazynowej w zakładzie, a także zakup specjalistycznych środków transportu związanych z dostawą surowca lub zbytem produktów, zapewniających spełnienie warunków bezpieczeństwa żywności lub dobrostanu zwierząt,
wdrażanie procedury systemów zarządzania jakością.

Zaznaczyć należy, że:
	kredyty na zakup stada podstawowego będą mogły być udzielane wyłącznie do dnia 31.12.2007 r.,
	od dnia 01.01.2010 r. wprowadzone zostaną ograniczenia w preferencyjnym kredytowaniu zakupu gruntów rolnych - na zakup gruntów rolnych będzie można przeznaczyć wyłącznie 10% kwoty kredytu,
	od dnia 01.01.2009 r. kredyty na realizację inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych będą mogły być udzielane tylko małym lub średnim przedsiębiorstwom.


Kwota kredytów nie może przekraczać:
	80% wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne (lub 95% - linia nOR, 90% - linia nGR), nie więcej jednak niż 4 mln zł,
	70% wartości nakładów inwestycyjnych w działach specjalnych produkcji rolnej, nie więcej niż 8 mln zł,
	70% wartości nakładów inwestycyjnych w przetwórstwie produktów rolnych nie więcej niż 16 mln zł.


Ustalając maksymalną w danym przypadku kwotę kredytu bierze się pod uwagę kwoty kredytów z dopłatami Agencji do oprocentowania zaciągnięte przez inwestora do dnia 30.04.2007 r., jeżeli nie zostały jeszcze spłacone.

Okres spłaty kredytów i poziom oprocentowania w zależności od linii kredytowej przedstawiono w poniższej tabeli.

linia kredytowa
okres spłaty kredytu
karencja w spłacie kapitału
oprocentowanie płacone obecnie przez kredytobiorcę
nIP
8 lat
2 lata
do 3,38%
nKZ
15 lat
2 lata
do 1,69%
nMR
15 lat
2 lata
do 1,69%
nOR
15 lat
3 lata
do 3,38%
nGP
15 lat
3 lata
do 1,69%
nGR
20 lat
2 lata
do 1,69%
nNT
15 lat
2 lata
do 1,69%

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. zawiera zapisy określające intensywność pomocy.
1) dla gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej:
	40% (lub 50% - linia nMR) wysokości udzielonego kredytu,

50% (lub 60% - linia nMR) kwoty kredytu - w przypadku inwestycji realizowanej w gospodarstwie rolnym położonym na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), obszarach NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem dyrektywy 2000/00/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.Urz.UE L 327/1 z dnia 22.12.2000),
75% kwoty kredytu - w przypadku inwestycji realizowanej w gospodarstwie rolnym do dnia 31 grudnia 2008 r. w związku z wdrażaniem dyrektywy Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (Dz. Urz. WE L 375 z 31.12.1991, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 68),
2) dla przetwórstwa produktów rolnych - 50% kwoty kredytu.

Maksymalna kwota dopłat do oprocentowania kredytu określana jest w umowie kredytu. Procedura ubiegania się o kredyt inwestycyjny z dopłatami ARIMR do oprocentowania obejmuje:
a) przygotowanie planu inwestycji (poza informacjami wymaganymi przez bank do oceny zdolności kredytowej plan powinien zawierać cel inwestycji, strukturę jej finansowania, planowany okres realizacji inwestycji, kierunek produkcji w okresie kredytowania, informacje o posiadaniu odpowiednich kwot produkcyjnych lub o źródle pozyskania brakujących kwot produkcyjnych, jeżeli dany rynek objęty jest systemem kwotowania produkcji, informację o rynkach zbytu, w szczególności, jeżeli inwestycja skutkuje wzrostem produkcji),
b) złożenie przez wnioskodawcę w banku wniosku o kredyt wraz z planem inwestycji oraz kompletem dokumentów wymaganych przez bank.
Decyzję o udzieleniu kredytu podejmuje bank. Zaciągnięcie kredytu nie wymaga uzyskania pozytywnej opinii ośrodka doradztwa rolniczego o planie inwestycji, którą trzeba było posiadać przed 1 maja 2007 r.

2. Warunki udzielania preferencyjnych kredytów klęskowych.
Agencja może udzielać pomocy finansowej na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach, gdzie szkody powstały w związku z następującymi klęskami: susza, gradobicie, nadmierne opady atmosferyczne, wymarznięcia, powódź, huragan, pożar spowodowany wyładowaniem atmosferycznym, osuwiska ziemi.
Przez „klęskę" należy rozumieć szkody poniesione w wyniku ww. niekorzystnych warunków atmosferycznych stanowiące co najmniej 30% szkód w uprawach rolnych, a w przypadku produkcji zwierzęcej i środków trwałych szkody stanowiące zagrożenie dalszego funkcjonowania poszczególnych gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej.
Formalnym dokumentem potwierdzającym wystąpienie szkody jest opinia wojewody dotycząca zakresu i wysokości szkód spowodowanych przez klęskę. Formularz opinii został przekazany wojewodom.
Uruchomienie linii kredytowej następuje za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyrażoną na wniosek wojewody właściwego ze -względu na miejsce wystąpienia szkody, zgłoszony w okresie 3 miesięcy od dnia stwierdzenia skutków klęski. Wniosek wojewody zgłaszany jest pod warunkiem oszacowania szkód przez komisję powołaną przez wojewodę w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia skutków klęski. W danym roku banki mogą udzielać kredytów w terminach:
	do 31 grudnia tego samego roku - w przypadku zgód na uruchomienie linii kredytowych wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w okresie od 1 stycznia do 31 maja,

do 30 czerwca następnego roku - w przypadku zgód na uruchomienie linii kredytowych wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia.

Kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej dotkniętych klęską podobnie jak w poprzednich latach dostępne są w ramach dwóch linii kredytowych: inwestycyjnej (Symbol nKL/01) i obrotowej (Symbol nKL/02).

Kredyt „klęskowy” inwestycyjny (linia nKL/01) może zostać przeznaczony na finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z:
	przywróceniem funkcji użytkowych zniszczonych lub uszkodzonych budynków inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarni, pomieszczeń socjalnych i innych budynków i budowli służących do produkcji, a także, urządzeń i obiektów służących do zasilania w wodę, energię elektryczną, gaz i odprowadzenie ścieków w obrębie gospodarstwa, pomieszczeń socjalnych, zagrodowych oczyszczalni ścieków, placów w obrębie gospodarstw rolnych, dojazdów łączących punkty odbioru mleka w gospodarstwach rolnych z siecią dróg publicznych, ogrodzeń, murów oporowych poprzez ich odbudowę lub wykonanie niezbędnych remontów kapitalnych, uszkodzonych ciągników, maszyn, urządzeń rolniczych i urządzeń do zarządzania procesem produkcji poprzez przeprowadzenie remontów kapitalnych,
	przywróceniem produkcyjności poprzez zakup kwalifikowanego materiału szkółkarskiego na odtworzenie sadu, stada podstawowego inwentarza żywego,
	zakupem w miejsce zniszczonych ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych.


Przeznaczenie kredytu „klęskowego” obrotowego (linia nKL/02) obejmuje zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji rolnej, np.; nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, paliwa na cele rolnicze, inwentarza żywego zaliczanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do środków obrotowych, matek pszczelich użytkowych i reprodukcyjnych, pasz i koncentratów paszowych dla zwierząt gospodarskich, materiałów opałowych do ogrzewania szklarni i tuneli.
Kwota kredytu nie może przekroczyć oszacowanej przez komisję powołaną przez wojewodę wartości odtworzeniowej środków trwałych lub wysokości szkód w uprawach, nie więcej niż 4 mln zł dla gospodarstw rolnych lub 8 mln zł dla działów specjalnych produkcji rolnej. Od kredytobiorcy nie wymaga się wniesienia udziału własnego, co oznacza, że 100% nakładów może być finansowanych kredytem. Kredytobiorca zobowiązany jest natomiast w terminie 3 miesięcy od dnia pobrania środków finansowych z banku udokumentować wykorzystanie kredytu na zakupy dokonane po dniu wystąpienia szkody przedstawiając faktury VAT, faktury VAT RR, umowy sprzedaży, umowy sprzedaży zawarte w formie aktu notarialnego, rachunki wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami W przypadku kredytu klęskowego obrotowego (linia nKL/02) udokumentowaniu podlega co najmniej 50% wydatków.
Wysokość pomocy Agencji nie może przekroczyć 80% szkód w budynkach inwentarskich i sprzęcie gospodarskim lub kwoty obniżenia dochodu, które określane są w opinii wojewody. Pomoc jest zwiększona do 90% w przypadku gospodarstw położonych na:
	 obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), określonych w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich lub
	obszarach NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej określonych w przepisach odrębnych.


Wysokość pomocy Agencji nie może przekroczyć kwoty stanowiącej różnicę między wskazaną w opinii wojewody wartością odtworzeniową środków trwałych lub wysokością poniesionej szkody a kwotą wypłaconego odszkodowania z tytułu zawarcia umowy ubezpieczeniowej od ryzyka wystąpienia wymienionych na wstępie zdarzeń losowych. Maksymalna kwota pomocy będzie określana w umowie kredytu.
Kredyt może zostać udzielony na okres:
	8 lat w przypadku nakładów inwestycyjnych (linia nKL/01), z wyjątkiem kredytu przeznaczonego na zakup kwalifikowanego materiału szkółkarskiego na odtworzenie sadu, którego maksymalny okres spłaty wynosi 5 lat,
	4 lat w przypadku nakładów na zakup rzeczowych środków przeznaczonych na wznowienie produkcji rolnej (linia nKL/02).

Istnieje możliwość zastosowania dwuletniej karencji w spłacie kapitału. Okres karencji liczy się od dnia zawarcia umowy kredytu do dnia spłaty pierwszej raty określonej w umowie kredytu.
Oprocentowanie kredytów klęskowych nie może być wyższe niż 1,5 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez NBP. Przy obowiązującej obecnie stopie redyskontowej oprocentowanie płacone przez kredytobiorcę nie przekracza 1,69% w skali roku. Pozostałą część oprocentowania zapłaci Agencja.
Aby uzyskać kredyt „klęskowy” należy złożyć w banku wniosek o kredyt wraz z opinią wojewody i innymi dokumentami wymaganymi przez bank. Zaciągnięcie kredytu „klęskowego” inwestycyjnego (linia nKL/01) wymaga ponadto przedstawienia w banku planu inwestycji.

3. Warunki udzielania gwarancji lub poręczeń spłaty kredytów inwestycyjnych
Poręczenia mogą być udzielane przez Agencję do wysokości 60% a gwarancje do wysokości 80% wykorzystanej kwoty przyznanego kredytu i w obu przypadkach nie więcej niż do kwoty 1 mln zł. Gwarancjami i poręczeniami nie będą objęte odsetki. Gwarancje lub poręczenia mogą być udzielane na czas określony, tj. na okres objęty umową kredytu, wydłużony o 30 dni.
Warunkiem ubiegania się o udzielenie gwarancji lub poręczenia spłaty kredytu inwestycyjnego, jest w szczególności:
	złożenie za pośrednictwem banku wniosku o udzielenie gwarancji lub poręczenia spłaty kredytu inwestycyjnego, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję,

przedstawienie planu inwestycji,
zawarcie pomiędzy bankiem w Kredytobiorcą warunkowej umowy kredytu, tj. umowy zawierającej warunek, że bank uruchomi kredyt po przyjęciu udzielonej przez Agencję gwarancji lub poręczenia,
złożenie zaświadczeń o niezaleganiu z płatnościami podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne,
złożenie dokumentów potwierdzających status prawny i sytuację finansową podmiotu ubiegającego się o gwarancję lub poręczenie.
Agencja z tytułu udzielonej gwarancji lub poręczenia pobiera jednorazowo prowizję w wysokości od 1% do 2% udzielonej gwarancji oraz od 0,5% do 1% udzielonego poręczenia. Wysokość prowizji uzależniona jest od okresu, na jaki ma zostać udzielona gwarancja lub poręczenie.

W zależności od rodzaju udzielanej przez Agencję pomocy oraz jej wysokości, gwarancje lub poręczenia udzielane są według zróżnicowanego trybu, a mianowicie:
	w trybie uproszczonym udzielane są poręczenia warunkowe, których wysokość nie przekracza 50% wykorzystanej kwoty kredytu i kwoty 500 tys. zł. Tryb ten umożliwia kredytobiorcy załatwienie wszelkich formalności w banku kredytującym, tj. kredytobiorca za pośrednictwem banku składa do Centrali Agencji wniosek o udzielenie poręczenia, warunkową umowę kredytu, zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne, do którego bank załącza analizę kredytową. Wnioski rozpatrywane są przez Agencję w terminie 15 dni od daty wpływu kompletu dokumentów. Następnie bank i kredytobiorca są powiadamiani o sposobie rozpatrzenia wniosku, a dalsze formalności związane z zawarciem umowy o udzielenie poręczenia, załatwiane są w banku;
	w trybie zwykłym udzielane są pozostałe poręczenia oraz gwarancje kredytowe. Ubiegając się o poręczenie lub gwarancję w trybie zwykłym, kredytobiorca za pośrednictwem banku kredytującego, składa w Centrali Agencji wniosek o udzielenie gwarancji/poręczenia spłaty kredytu inwestycyjnego wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Agencja w terminie 30 dni od daty wpływu kompletu dokumentów dokona analizy wniosku oraz podejmie decyzję w sprawie udzielenia gwarancji i powiadomi o jej treści bank oraz kredytobiorcę. W przypadku pozytywnej decyzji, Agencja wyznacza kredytobiorcy termin zawarcia umowy o udzielenie poręczenia lub gwarancji.


Udzielając poręczeń lub gwarancji, Agencja może żądać od kredytobiorcy ustanowienia na jej rzecz stosownych zabezpieczeń, a także poddania się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 4 Kodeksu postępowania cywilnego. W przypadku poręczeń udzielanych w trybie uproszczonym Agencja na zabezpieczenie przyjmuje weksel in blanco. Natomiast w przypadku poręczeń lub gwarancji udzielanych w trybie zwykłym, sposób zabezpieczenia ustalany jest z kredytobiorcą w oparciu o wyniki analizy ryzyka Agencji wynikającego z wnioskowanej gwarancji lub poręczenia.

4. Warunki udzielania gwarancji lub poręczeń spłaty kredytów klęskowych.
Poręczenia mogą, być udzielane do wysokości 80% wykorzystanej kwoty kredytu, nie więcej jednak niż do kwoty 100.000 zł. Z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji pobierane będą prowizje do wysokości 1% kwoty udzielonego poręczenia lub 2% kwoty gwarancji, z tym, że najniższa prowizja, tj. w wysokości 0,5% kwoty kredytu, będzie pobierana od poręczeń spłaty obrotowych kredytów klęskowych udzielanych na wznowienie produkcji (kredyty z linii nKL/02).
W zależności od formy udzielanej pomocy, tj. poręczenie lub gwarancja, zostanie wprowadzona zróżnicowana procedura rozpatrywania wniosków, a mianowicie:
- Poręczenia spłaty kredytów klęskowych będą udzielane w trybie uproszczonym, tzn. kredytobiorca będzie miał możliwość załatwienia wszelkich formalności związanych z poręczeniem Agencji bezpośrednio w banku. W trybie uproszczonym przedkładane Agencji za pośrednictwem banku wnioski o udzielenie poręczenia będą rozpatrywane w terminie do 15 dni.
- Gwarancie udzielane będą w trybie zwykłym, tzn. podstawą ubiegania się przez kredytobiorcę o udzielenie gwarancji będzie zawarcie warunkowej umowy kredytu pomiędzy bankiem a kredytobiorcą oraz złożenie do Centrali Agencji za pośrednictwem banku wniosku o udzielenie gwarancji na formularzu określonym przez Agencję- Do wniosku kredytobiorca będzie zobowiązany załączyć dokumenty niezbędne do oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz majątkowej i prawnej. Wnioski o udzielenie gwarancji będą rozpatrywane w terminie do 30 dni od daty przedłożenia kompletu dokumentów.

5. Warunki udzielania poręczeń spłaty kredytów studenckich.
W zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta, Agencja może poręczać do 80% lub do 100% wykorzystanej kwoty kredytu. Poręczenie Agencji w wysokości 100% mogą uzyskać wyłącznie studenci, którzy z racji niskich dochodów na osobę w rodzinie są uprawnieni do korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Warunkiem ubiegania się przez studenta o uzyskanie poręczenia spłaty kredytu studenckiego jest:
	złożenie w banku współpracującym z Agencją wniosku o udzielenie poręczenia przez ARiMR na wzorze określonym przez ARiMR wraz z:

	dokumentami świadczącymi o dochodach w rodzinie,

zaświadczeniem z urzędu gminy o zamieszkaniu na obszarze wsi,
	zaświadczeniem z gminnego ośrodka pomocy społecznej o wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta, kwalifikującego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (dla studentów ubiegających się o poręczenie Agencji w wysokości 100%).
	zawarcie umowy o udzielenie poręczenia,

złożenie zabezpieczenia poręczenia w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Od roku akademickiego 2005/2006 przy udzielaniu poręczeń spłaty kredytów studenckich Agencja współpracuje z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. oraz Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. Ubiegając się o poręczenie Agencji student przedkłada w, oddziałach ww. banków wniosek o udzielenie poręczenia oraz dokumenty wymienione powyżej. Banki działając w imieniu Agencji rozpatrują przedkładane wnioski a także zawierają ze studentami stosowne umowy o udzielenie poręczenia oraz przyjmują weksle in blanco, będące zabezpieczeniem udzielanego przez Agencję poręczenia.

