wersja z dnia 29.06.2010 r.

Wytyczne dotyczące sporządzania notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się
egzekucji w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i
nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji stanowi jeden
z tytułów egzekucyjnych, o których mowa w art. 777 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 z późn. zm.).
W operacjach realizowanych w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój
sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” oświadczenie to stanowi
zabezpieczenie warunków umowy w przypadku operacji o wartości powyżej 500 000 zł kwoty
pomocy.
Przedmiotowy dokument zgodnie z aktualnymi wzorami umów o dofinansowanie
należy dostarczyć do Oddziału Regionalnego Agencji, w którym została zawarta umowa
o dofinansowanie, w terminie do dnia złożenia pierwszego wniosku o płatność.
Nie ustanowienie przedmiotowego zabezpieczenia skutkuje wypowiedzeniem zawartej
umowy.
Notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji należy sporządzić
w oparciu o art. 777 § 1 pkt 5 w/w Ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego i powinno ono
zawierać m.in. następujące informacje:
1) w zakresie oznaczenia świadczenia pieniężnego
- należy powołać kwotę nominalną pomocy oznaczoną we właściwym paragrafie umowy o
dofinansowanie (z powołaniem tej umowy), po wpisaniu powyższej kwoty należy użyć
wyrażenia „wraz z odsetkami za opóźnienie w wysokości ustalonej jak dla zaległości
podatkowych, liczonymi zgodnie z powołaną umową oraz przepisami o finansach
publicznych”.
Innym sposobem oznaczenia świadczenia pieniężnego może być ustalenie kwoty
maksymalnego poziomu możliwego zadłużenia (kwota nominalna pomocy + kwota odsetek
jak dla zaległości podatkowych). I tak:
– w przypadku upływu terminu nadania klauzuli wykonalności w ciągu 5 lat od daty dokonania
ostatniej płatności, obliczenie maksymalnych odsetek jak dla zaległości podatkowych za okres
5 letni i dodanie jej do kwoty umowy.
– w przypadku upływu terminu nadania klauzuli wykonalności w dniu dokonania przez
Agencję ostatniej płatności na konto beneficjenta w ramach zawartej umowy, obliczenie
maksymalnych odsetek jak dla zaległości podatkowych za okres od daty planowanej wypłaty
pierwszej płatności do planowanej daty dokonania przez Agencję ostatniej płatności i dodanie
jej do kwoty umowy.
Przy wyliczaniu maksymalnego poziomu możliwego zadłużenia należy uwzględnić
również czas potrzebny Agencji na weryfikację wniosku o płatność (w tym możliwość
dwukrotnego wezwania beneficjenta do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień), a także
margines możliwej zmiany oprocentowania odsetek.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku zaistnienia dodatkowych okoliczności
(np. beneficjent nie zrealizuje planowanej operacji w zakładanym czasie i zwróci się do

Agencji o zamianę określonego w umowie terminu na złożenie wniosku o płatność) ARiMR
dokona ponownej weryfikacji złożonego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.
W przypadku stwierdzenia, że oznaczony w oświadczeniu maksymalny poziom możliwego
zadłużenia po wystąpieniu nowych okoliczności jest niewystarczający beneficjent zostanie
poproszony o ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia. Dlatego też zdaniem ARiMR
rozwiązanie, w którym wskazuje się kwotę nominalną oraz dopisek informujący o odsetkach
jest bardziej uniwersalny i bezpieczny z punktu widzenia interesów beneficjenta.
2) w zakresie terminu, w którym wierzyciel może wystąpić o nadanie klauzuli
wykonalności, należy na podstawie zapisów obowiązującego wzoru umowy o dofinansowanie
ustalić, w jakim momencie Agencja zobowiązana jest do zwrotu dokumentów stanowiących
zabezpieczenie należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowie
o dofinansowanie.
W przypadku Środka 2.2. – Działania wodno-środowiskowe w zakresie wsparcia
wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli
ryb, Agencja zwraca oświadczenie beneficjentowi niezwłocznie po dokonaniu ostatniej
płatności, co oznacza, że wierzyciel (ARiMR) upoważniony jest do wystąpienia o nadanie
klauzuli wykonalności niniejszemu aktowi notarialnemu do dnia dokonania przez Agencję
ostatniej płatności na konto beneficjenta w ramach zawartej umowy.
Natomiast w zakresie pozostałych operacji realizowanych w ramach programu
operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów
rybackich 2007-2013” w których występuje oświadczeniu o dobrowolnym poddaniu się
egzekucji, Agencja zwraca oświadczenie beneficjentowi po upływie 5 lat od dnia dokonania
płatności końcowej przez Agencję, co oznacza, że wierzyciel (ARiMR) upoważniony jest do
wystąpienia o nadanie klauzuli wykonalności niniejszemu aktowi notarialnemu w terminie 5
lat od daty dokonania przez Agencję ostatniej płatności na konto beneficjenta w ramach
zawartej umowy.
3) w zakresie określenia warunków, pod którymi wierzyciel jest uprawniony do egzekucji,
powinno się określić, że Agencja jest uprawniona do prowadzenia egzekucji na podstawie notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, jeżeli:
a) zgodnie z treścią umowy o dofinansowanie powstanie po stronie beneficjenta obowiązek
zwrotu całości lub części otrzymanej pomocy, o której mowa w umowie wraz z odsetkami za
opóźnienie w wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowych, liczonych zgodnie
z powołaną umową oraz przepisami o finansach publicznych i
b) beneficjent nie dokona dobrowolnie, w terminie wynikającym z decyzji określającej kwotę
przypadającą do zwrotu wydanej na podstawie art. 207 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240), zwrotu całości lub części otrzymanej
pomocy, wraz z odsetkami za opóźnienie w wysokości ustalonej jak dla zaległości
podatkowych, liczonych zgodnie z powołaną umową oraz z przepisami o finansach
publicznych.
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