OŚWIADCZENIE O UDZIELENIU GWARANCJI
NINIEJSZE OŚWIADCZENIE O UDZIELENIU GWARANCJI zostało złożone dnia 11 października 2021 r.
PRZEZ:
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ reprezentowany przez Ministra Finansów, Funduszy
i Polityki Regionalnej („Gwarant"), na podstawie art. 67 ust. 4 w zw. z art. 67 ust. 6 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r.
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.
U. z 2020 r., poz. 568, ze zmianami, „Ustawa o Zmianie Ustawy COVID-19”);
NA RZECZ:
OBLIGATARIUSZY I POSIADACZY RACHUNKÓW (każdy jak zdefiniowano poniżej) (razem „Beneficjenci”).
WSTĘP:


Bank Gospodarstwa Krajowego, jako emitent („Emitent”) ustanowił Program Emisji Euroobligacji
Średnioterminowych („Program”), którego przedmiotem są emisje obligacji. Emitent zamierza wyemitować
w ramach Programu obligacje na kwotę 500.000.000 EUR, z terminem wykupu 13 października 2028 r.
(„Obligacje”) na sfinansowanie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.



W związku z obligacjami emitowanymi w ramach Programu w dniu 22 grudnia 2020 r. Emitent zawarł umowę
z agentem fiskalnym (z każdorazowymi zmianami, uzupełnieniami i/lub ujednoliceniami, zwaną dalej „Umową
Agencyjną”) z Citibank, N.A., Oddział w Londynie, jako agentem fiskalnym („Agent”, który to termin będzie
obejmował jego wszelkich następców) i innymi agentami ds. płatności w niej wymienionymi.



W związku z obligacjami emitowanymi w ramach Programu w dniu 22 grudnia 2020 r. Emitent podpisał akt
zobowiązania (z każdorazowymi zmianami, uzupełnieniami i/lub ujednoliceniami, zwany dalej „Aktem
Zobowiązania”).



Gwarant, na podstawie art. 67 ust. 4 w zw. z art. 67 ust. 6 Ustawy o Zmianie Ustawy COVID-19 zgodził się
nieodwołalnie i bezwarunkowo gwarantować zapłatę wartości nominalnej Obligacji oraz odsetek od Obligacji
płatnych każdorazowo przez Emitenta z tytułu Obligacji i zgodnie z Aktem Zobowiązania.

NINIEJSZE OŚWIADCZENIE O UDZIELENIU GWARANCJI STANOWI co następuje:
1.

INTERPRETACJA

1.1

Przedmiot niniejszego Oświadczenia o Udzieleniu Gwarancji
Obligacje są przedmiotem niniejszego Oświadczenia o Udzieleniu Gwarancji, lecz nie były przedmiotem
żadnego wcześniejszego oświadczenia o udzieleniu gwarancji ani nie będą przedmiotem żadnego późniejszego
oświadczenia o udzieleniu gwarancji, dotyczącego jakiejkolwiek innej emisji obligacji w ramach Programu
(chyba, że takie wcześniejsze lub późniejsze oświadczenie o udzieleniu gwarancji wyraźnie tak stanowi
lub będzie stanowić).

1.2

Definicje, interpretacja i zastosowanie
„Posiadacz Rachunku” oznacza jakiegokolwiek posiadacza rachunku lub uczestnika Systemu
Rozliczeniowego, który w Odpowiedniej Dacie dokonał na swoim rachunku papierów wartościowych w takim
Systemie Rozliczeniowym jednego lub większej liczby Zapisów dotyczących Obligacji Globalnej
wyemitowanej przez Emitenta, z wyłączeniem Systemu Rozliczeniowego występującego w charakterze
posiadacza rachunku w innym Systemie Rozliczeniowym.
„System Rozliczeniowy” oznacza Euroclear oraz Clearstream, Luxembourg, oraz jakikolwiek inny system
rozliczeniowy określony w odpowiednich Ostatecznych Warunkach.
„Clearstream, Luxembourg” oznacza Clearstream Banking S.A.

„Warunki Emisji” oznaczają warunki emisji Obligacji, w tym odpowiednie Ostateczne Warunki,
z uwzględnieniem zmian i modyfikacji na zasadach w nich opisanych, zaś każde odniesienie do numeru
„Warunków Emisji” będzie odniesieniem do ich postanowienia opatrzonego stosownym numerem.
„Prawa Bezpośrednie” oznaczają prawa, o których mowa w punkcie 3 Aktu Zobowiązania.
„Zapis” oznacza, w stosunku do Obligacji Globalnej wyemitowanej przez Emitenta, jakikolwiek zapis dokonany
na rachunku papierów wartościowych jakiegokolwiek Posiadacza Rachunku w Systemie Rozliczeniowym
dotyczący Obligacji, które reprezentuje ta Obligacja Globalna.
„Euroclear” oznacza Euroclear Bank S.A./N.V.
„Obligacja Globalna” ma znaczenie nadane temu terminowi w Umowie Agencyjnej.
“Obligatariusz" oznacza, w odniesieniu do jakiejkolwiek Obligacji, w każdym czasie, osobę będącą
posiadaczem takiej Obligacji.
„Osoba” oznacza osobę fizyczną, spółkę, spółkę kapitałową, firmę, spółkę osobową, wspólne przedsięwzięcie,
stowarzyszenie, organizację, państwo lub agendę państwa lub jakikolwiek inny podmiot posiadający odrębną
osobowość prawną lub nie.
„Odpowiednia Data” oznacza, w odniesieniu do płatności kwoty płatnej przez Emitenta, datę, w której płatność
ta po raz pierwszy stała się wymagalna.
Terminy zdefiniowane w Warunkach Emisji zachowują swoje znaczenie w niniejszym Oświadczeniu
o Udzieleniu Gwarancji.
Każde odniesienie w niniejszym Oświadczeniu o Udzieleniu Gwarancji do jakiegokolwiek obowiązku
lub płatności z tytułu lub w związku z Obligacjami będzie interpretowane jako obejmujące odniesienie
do jakiegokolwiek obowiązku lub płatności z tytułu lub w związku z par. 3 Aktu Zobowiązania.
Każde odniesienie w niniejszym Oświadczeniu o Udzieleniu Gwarancji do punktu jest, w braku odmiennego
określenia, odniesieniem do punktu niniejszego Oświadczenia o Udzieleniu Gwarancji.
Nagłówki zostały wstawione jedynie dla wygody i orientacji w tekście i nie mają wpływu na wykładnię
niniejszego Oświadczenia o Udzieleniu Gwarancji.
2.

GWARANCJA

2.1

Gwarant, na podstawie art. 67 ust. 4 w zw. z art. 67 ust. 6 Ustawy o Zmianie Ustawy COVID-19 niniejszym
nieodwołalnie i bezwarunkowo gwarantuje:
(a)

każdemu Obligatariuszowi należytą i terminową zapłatę kwoty głównej Obligacji oraz odsetek
od Obligacji każdorazowo płatnych przez Emitenta na rzecz Obligatariusza w odniesieniu do każdej
Obligacji w terminie ich wymagalności i w związku z tym zobowiązuje się zapłacić temu Obligatariusz
w sposób i w walucie określonych w Warunkach Emisji dla płatności dokonywanych przez Emitenta
z tytułu Obligacji, kwotę główną Obligacji i odsetki od Obligacji, które Emitent jest w każdym czasie
zobowiązany zapłacić z tytułu Obligacji i których Emitent nie zapłacił; oraz

(b)

każdemu Posiadaczowi Rachunku należytą i terminową zapłatę kwoty głównej Obligacji oraz odsetek
od Obligacji każdorazowo płatnych przez Emitenta na rzecz tego Posiadacza Rachunku w odniesieniu
do Praw Bezpośrednich w terminie ich wymagalności i w związku z tym zobowiązuje się zapłacić temu
Posiadaczowi Rachunku w sposób i w walucie określonych w Warunkach Emisji dla płatności
dokonywanych przez Emitenta z tytułu Obligacji, kwotę główną Obligacji i odsetki od Obligacji, które
Emitent jest w każdym czasie zobowiązany zapłacić z tytułu Obligacji temu Posiadaczowi Rachunku
i których Emitent nie zapłacił;

w każdym przypadku do kwoty 700.000.000 EUR.
2.2

Gwarant zobowiązuje się wobec każdego Beneficjenta, że jeśli jakkolwiek kwota, o której mowa w punkcie 2.1
będzie niemożliwa do odzyskania od Gwaranta, zgodnie z punktem 2.1, z jakiejkolwiek przyczyny (w tym,

między innymi, ponieważ jakakolwiek Obligacja, Akt Zobowiązania lub jakiekolwiek ich postanowienie będzie
lub stanie się bezskuteczne, niewykonalne lub w inny sposób nieważne zgodnie z właściwymi przepisami
prawa), wtedy (niezależnie, że Beneficjent ten mógł o tym wiedzieć), Gwarant zapłaci tę kwotę w drodze pełnej
rekompensaty w sposób i w walucie opisanych w Warunkach Emisji. Niniejsze zobowiązanie do rekompensaty
stanowi odrębne zobowiązanie niezależne od innych zobowiązań z tytułu niniejszego Oświadczenia
o Udzieleniu Gwarancji będzie stanowić odrębną i niezależną podstawę roszczenia.
2.3

Niezależnie od powyższych postanowień punktów 2.1 i 2.2 niniejszego Oświadczenia o Udzieleniu Gwarancji,
postanawia się, że miejscem wykonywania wszystkich obowiązków z tytułu Oświadczenia o Udzieleniu
Gwarancji będzie Londyn, Anglia, a zatem wszelkie płatności Gwaranta z tytułu niniejszego Oświadczenia będą
dokonywane przez obciążanie lub uznawanie rachunków bankowych prowadzonych przez banki uprawnione
do prowadzenia działalności z siedzibą w Londynie, Anglia.

2.4

Niniejsze Oświadczenie o Udzieleniu Gwarancji wygasa jeden dzień po dniu przypadającym sześć miesięcy
po dniu wykupu Obligacji.

3.

OPODATKOWANIE
Jeżeli z tytułu jakiejkolwiek płatności, jaka ma zostać dokonana zgodnie z niniejszym Oświadczeniem
o Udzieleniu Gwarancji należny jest podatek potrącany u źródła, Gwarant zapłaci dodatkowe kwoty, o których
mowa w Warunku 12, zawsze z zastrzeżeniem i zgodnie z postanowieniami Warunku 12.

4.

OCHRONA PRAW

4.1

Obowiązki Gwaranta z tytułu niniejszego Oświadczenia o Udzieleniu Gwarancji będą uważane za zaciągnięte
w charakterze głównego podmiotu zobowiązanego, a nie tylko poręczyciela.

4.2

Obowiązki Gwaranta z tytułu niniejszego Oświadczenia o Udzieleniu Gwarancji będą obowiązkami ciągłymi,
niezależnie od jakiegokolwiek uregulowania zobowiązań lub jakichkolwiek innych spraw lub rzeczy i, między
innymi, nie będą uważane za wykonane w drodze jakiejkolwiek płatności przejściowej lub spełnienia wszystkich
lub jakichkolwiek obowiązków Emitenta z tytułu jakiejkolwiek Obligacji lub Aktu Zobowiązania i zachowają
pełną moc obowiązującą i skuteczność do czasu zapłaty wszystkich sum należnych od Emitenta z tytułu
Obligacji i Aktu Zobowiązania oraz spełnienia wszystkich innych obowiązków Emitenta z tytułu Obligacji
i Zobowiązania do Dokonywania Płatności, w całości.

4.3

Ani obowiązki Gwaranta zaciągnięte na podstawie niniejszego Oświadczenia o Udzieleniu Gwarancji,
ani prawa, uprawnienia i środki prawne przysługujące Beneficjentowi z tytułu niniejszego Oświadczenia
o Udzieleniu Gwarancji lub z mocy prawa, nie będą podlegały zwolnieniu, ograniczeniu, ani żadne poniższe
zdarzenie nie będzie miało na nie wpływu:
(a)

wypowiedzenie umowy spółki, likwidacja, reorganizacja, zawieszenie spłaty zadłużenia
ani rozwiązanie Emitenta lub jakakolwiek zmiana jego statusu, funkcjonowania, kontroli lub własności
bądź tym podobne zdarzenia zgodnie z właściwym prawem;

(b)

zaistniała lub przyszła niezgodność z prawem, nieważność, nieskuteczność lub niewykonalność
jakichkolwiek zobowiązań Emitenta z tytułu lub w związku z Obligacjami lub Aktem Zobowiązania;

(c)

czas dany lub inna prolongata udzielona lub przyrzeczona Emitentowi w związku z jakimikolwiek jego
zobowiązaniami z tytułu lub w związku z Obligacjami lub Aktem Zobowiązania;

(d)

jakakolwiek zmiana, odnowienie, uzupełnienie, prolongata (terminu wymagalności lub innego)
lub ujednolicenie (bez względu na zakres i charakter) albo zastąpienie, rezygnacja lub zwolnienie
z jakiegokolwiek obowiązku Emitenta z tytułu lub w związku z Obligacjami lub Aktem Zobowiązania
lub jakiegokolwiek zabezpieczenia lub innej gwarancji lub zobowiązania do rekompensaty, w tym,
między innymi, jakakolwiek zmiana przeznaczenia wpływów z emisji jakiejkolwiek Obligacji
oraz jakakolwiek prolongata lub jakiekolwiek zwiększenie zobowiązań Emitenta z tytułu jakiejkolwiek
Obligacji lub dodanie Emitentowi nowych zobowiązań zgodnie z Aktem Zobowiązania;

(e)

jakiekolwiek inne działanie, zdarzenie lub zaniechanie, które gdyby nie niniejszy paragraf, mogłoby
wywrzeć wpływ w postaci zwolnienia, ograniczenia lub innej na zobowiązania, jakie Gwarant zaciąga
w niniejszym Oświadczeniu o Udzieleniu Gwarancji, ani na jakiekolwiek prawa, uprawnienia

lub środki prawne przysługujące Beneficjentom lub któremukolwiek z nich zgodnie z Oświadczeniem
o Udzieleniu Gwarancji lub z mocy prawa.
4.4

Żadne rozliczenie ani uregulowanie należności pomiędzy Gwarantem i Beneficjentami lub którymkolwiek
z nich nie będzie uzależnione od braku unieważnienia lub obniżenia jakiejkolwiek płatności dokonywanej
przez Emitenta lub jakąkolwiek inną osobę w imieniu Emitenta na rzecz Beneficjentów lub któregokolwiek
z nich na mocy jakiegokolwiek postanowienia lub aktu prawnego dotyczącego likwidacji, rozwiązania lub tym
podobnych powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie w danym czasie oraz,
w przypadku unieważnienia lub obniżenia takiej płatności, Beneficjenci będą następnie uprawnieni
do odzyskania kwoty, o którą płatność ta zostanie tak unieważniona lub obniżona, od Gwaranta, jak gdyby takie
rozliczenie lub uregulowanie nie miało miejsca.

4.5

Żaden Beneficjent nie będzie zobowiązany przed wykonaniem jakichkolwiek praw, uprawnień lub środków
prawnych przysługujących mu na mocy niniejszego Oświadczenia o Udzieleniu Gwarancji lub przepisów prawa:
(a)

do złożenia jakiegokolwiek żądania wobec Emitenta, z zastrzeżeniem przedstawienia odpowiedniej
Obligacji;

(b)

do podjęcia jakiegokolwiek działania ani uzyskania jakiegokolwiek wyroku w jakimkolwiek sądzie
przeciwko Emitentowi; ani

(c)

zgłoszenia wierzytelności ani przedstawienia dowodu w ramach postepowania upadłościowego
lub likwidacyjnego Emitenta;

oraz (z zastrzeżeniem powyższego) Gwarant niniejszym wyraźnie zrzeka się prawa do przedstawienia, żądania,
protestu i zawiadomienia o odmowie uznania w związku z każdą Obligacją.
4.6

Gwarant zgadza się, że tak długo, jak jakiekolwiek kwoty są lub mogą być płatne przez Emitenta z tytułu
Obligacji lub Aktu Zobowiązania bądź na Emitencie ciążą jakiekolwiek faktyczne lub warunkowe zobowiązania
z tytułu Obligacji lub Aktu Zobowiązania lub w związku z Obligacjami lub Aktem Zobowiązania, Gwarant nie
będzie wykonywał żadnych praw, jakie mogą w każdym czasie przysługiwać Gwarantowi z powodu
wykonywania przez Gwaranta jego zobowiązań z tytułu niniejszego Oświadczenia o Udzieleniu Gwarancji:
(a)

do uzyskania rekompensaty od Emitenta;

(b)

do żądania jakiegokolwiek odszkodowania od innego gwaranta zobowiązań Emitenta z tytułu Obligacji
lub Aktu Zobowiązania lub w związku z Obligacjami lub Aktem Zobowiązania;

(c)

zaspokojenia się z (całości lub części) przedmiotu jakiegokolwiek zabezpieczenia ustanowionego
w związku z Obligacjami lub Aktem Zobowiązania przez jakiegokolwiek Beneficjenta; ani

(d)

wstąpienia w prawa jakiegokolwiek Beneficjenta wobec Emitenta w związku kwotami zapłaconymi
przez Gwaranta zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o Udzieleniu Gwarancji lub Aktem
Zobowiązania.

4.7

Gwarant nieodwołalnie zobowiązuje się, że jego zobowiązania z tytułu niniejszego Oświadczenia o Udzieleniu
Gwarancji dotyczące Obligacji będą stanowić bezpośrednie, ogólne, bezwarunkowe i niepodporządkowane
zobowiązania Gwaranta, które zawsze będą co najmniej równorzędne z wszystkimi innymi obecnymi
lub przyszłymi niezabezpieczonymi i niepodporządkowanymi zobowiązaniami Gwaranta, z wyłączeniem
zobowiązań uprzywilejowanych na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5.

ZAKAZ USTANAWIANIA ZABEZPIECZEŃ
W czasie, gdy jakakolwiek Obligacja pozostaje niewykupiona (jak zdefiniowano w Umowie Agencyjnej)
Gwarant nie ustanowi, nie zgodzi się na ustanowienie ani na istnienie jakiegokolwiek Zabezpieczenia ani nie
zezwoli (o ile Gwarant jest do tego uprawniony) żadnej Agencji na ustanowienie, udzielenie zgody
na ustanowienie ani na istnienie jakiegokolwiek Zabezpieczenia (poza Dozwolonym Zabezpieczeniem)
na jakichkolwiek aktywach lub przychodach, bieżących lub przyszłych, Gwaranta w celu zabezpieczenia
jakiegokolwiek Odpowiedniego Zewnętrznego Zadłużenia Gwaranta lub jakiejkolwiek innej Osoby
lub jakiejkolwiek gwarancji lub zobowiązania do rekompensaty Gwaranta z tytułu Odpowiedniego
Zewnętrznego Zadłużenia jakiejkolwiek innej Osoby, chyba że w tym samym czasie lub wcześniej,

zobowiązania Gwaranta z tytułu niniejszego Oświadczenia o Udzieleniu Gwarancji zostaną zabezpieczone
równorzędnie i proporcjonalnie lub będą objęte innym porozumieniem zatwierdzonym Nadzwyczajną Uchwałą
Obligatariuszy.
6.

ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA O UDZIELENIU GWARANCJI W DEPOZYT
Oryginał niniejszego Oświadczenia o Udzieleniu Gwarancji zostanie złożony w depozyt i będzie
przechowywany przez Agenta Fiskalnego do wygaśnięcia Gwarancji. Gwarant niniejszym potwierdza
przysługujące każdemu Beneficjentowi prawo do żądania okazania mu niniejszego Oświadczenia o Udzieleniu
Gwarancji.

7.

OPŁATY SKARBOWE
Gwarant zapłaci wszelkie opłaty skarbowe, rejestracyjne i inne tym podobne podatki i opłaty (w tym wszystkie
odsetki i kary płatne z ich tytułu lub w związku z nimi) płatne z tytułu lub w związku z zawarciem i wydaniem
niniejszego Oświadczenia o Udzieleniu Gwarancji.

8.

PRAWA WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA O UDZIELENIU GWARANCJI

8.1

Niniejsze Oświadczenie o Udzieleniu Gwarancji wejdzie w życie jako jednostronne oświadczenie złożone
na rzecz każdorazowych Beneficjentów.

8.2

Niniejsze Oświadczenie o Udzieleniu Gwarancji rodzi prawa dla każdego Beneficjenta oraz jego (i dalszych)
następców prawnych i cesjonariuszy, z których każdy będzie mógł osobno dochodzić wykonania niniejszego
Oświadczenie o Udzieleniu Gwarancji od Gwaranta.

8.3

Gwarant nie jest uprawniony do przelania ani przeniesienia wszystkich lub niektórych spośród jego praw,
uprawnień i zobowiązań z tytułu niniejszego Oświadczenia o Udzieleniu Gwarancji. Każdy Beneficjent będzie
uprawniony do przelania wszystkich lub niektórych spośród jego praw i uprawnień z tytułu niniejszego
Oświadczenia o Udzieleniu Gwarancji.

9.

CZĘŚCIOWA NIEWAŻNOŚĆ
Jeżeli w jakimkolwiek czasie jakiekolwiek postanowienie niniejszego Oświadczenia o Udzieleniu Gwarancji
będzie lub stanie się niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne pod jakimkolwiek względem w świetle
prawa właściwej jurysdykcji, nie wpłynie to ani nie ograniczy zgodności z prawem, ważności lub wykonalności
pozostałych postanowień, ani też zgodności z prawem, ważności lub wykonalności tego postanowienia w świetle
prawa jakiejkolwiek innej właściwej jurysdykcji.

10.

ZAWIADOMIENIA

10.1

Wszelkie zawiadomienia i inna korespondencja dla Gwaranta w związku z niniejszym Oświadczeniem
o Udzieleniu Gwarancji będzie sporządzana na piśmie i przesyłana Gwarantowi listownie lub faksem
na następujący adres:
Ministerstwo Finansów
Departament Gwarancji i Poręczeń
Adres:
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
Polska
Telefon:
Faks:
Do rąk:
E-mail:

+48 22 694 41 51
+48 22 694 33 88
Pan Jacek Barylski, Dyrektor Departamentu Gwarancji i Poręczeń
Sekreteriat.DG@mf.gov.pl

lub na inny adres, numer teleksu lub faksu lub do rąk innej osoby lub do innego departamentu, o jakim Gwarant
zawiadomi Beneficjentów w sposób przewidziany do składania zawiadomień w związku z Obligacjami.
10.2

Każde zawiadomienie lub inna korespondencja przesłana zgodnie z punktem 10.1 będą skutecznie doręczone
po otrzymaniu przez Gwaranta, przy czym każde takie zawiadomienie lub inna korespondencja, które zostałyby

doręczone po godz. 16:00 w danym dniu zostaną uznane za skutecznie doręczoną od godz. 10:00 w bezpośrednio
następującym dniu roboczym w siedzibie Gwaranta.
11.

PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

11.1

Niniejsze Oświadczenie o Udzieleniu Gwarancji oraz wszelkie zobowiązania pozaumowne z niego wynikające
lub z nim związane podlegają prawu angielskiemu.

11.2

Sądom angielskim przysługuje wyłączna jurysdykcja do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających
lub związanych z niniejszym Oświadczeniem o Udzieleniu Gwarancji (w tym sporów dotyczących istnienia,
ważności lub rozwiązania niniejszego Oświadczenia o Udzieleniu Gwarancji lub jakichkolwiek zobowiązań
pozaumownych z niego wynikających lub z nim związanych) lub następstw jego nieważności („Spór”)
i Gwarant nieodwołalnie poddaje się jurysdykcji sądów angielskich.

11.3

Gwarant zgadza się, że sądy angielskie są najbardziej odpowiednimi i najbardziej wygodnymi sądami
do rozstrzygania Sporów i nie będzie twierdzić odmiennie.

11.4

Gwarant zgadza się, że dokumenty wszczynające jakiekolwiek postępowanie dotyczące Sporu
(„Postępowanie”) oraz jakiekolwiek inne dokumenty, jakie muszą być składane w ramach tego Postępowania
mogą być mu składane poprzez ich dostarczenie Ambasadorowi Rzeczpospolitej Polskiej w Zjednoczonym
Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Londynie, 47 Portland
Place, Londyn W1B 1JH, Anglia. Nic w niniejszym ustępie nie wpływa na prawo Beneficjenta do składania
pism sądowych w inny sposób dozwolony prawem.

11.5

Gwarant zgadza się w związku z każdym Postępowaniem na przyznanie wszelkich środków prawnych
lub podjęcie wszelkich czynności w związku z tym Postępowaniem, w tym między innymi na wydanie,
dochodzenie lub egzekucję z jakiegokolwiek majątku (niezależnie od jego faktycznego lub zamierzonego
użytkowania), wykonanie jakiegokolwiek nakazu lub wyroku wydanego w takim Postępowaniu.

11.6

W zakresie, w jakim Gwarant może w jakiejkolwiek jurysdykcji powoływać się na immunitet (suwerenny,
dyplomatyczny lub inny) w stosunku do siebie lub swojego majątku, aktywów lub przychodów, w zakresie
powództwa, egzekucji, zajęcia (pomocniczego wobec egzekucji, przed wydaniem wyroku czy w inny sposób)
lub innego postępowania prawnego, oraz w zakresie, w jakim taki immunitet (dochodzony czy też nie) może
przysługiwać Gwarantowi lub jego majątkowi, aktywom lub przychodom w tej jurysdykcji, Gwarant zgadza się
nie powoływać się na taki immunitet i nieodwołalnie zrzeka się go w pełnym zakresie dozwolonym na podstawie
przepisów prawa tej jurysdykcji, z zastrzeżeniem jednak, że nie zrzeka się immunitetu w odniesieniu
do obecnego lub przyszłego „lokalu misji” zdefiniowanego w Konwencji Wiedeńskiej o Stosunkach
Dyplomatycznych z 1961 r., „lokalu konsularnego”, zdefiniowanego w Konwencji Wiedeńskiej o Stosunkach
Konsularnych z 1963 r., lub związanych z nim nieruchomości wojskowych lub majątku wojskowego Gwaranta.

12.

POSTANOWIENIA RÓŻNE

12.1

Umowa Agencyjna zawiera postanowienia dotyczące zwoływania zgromadzeń Obligatariuszy w celu
rozważenia spraw dotyczących Obligacji, w tym zmiany jakichkolwiek postanowień niniejszego Oświadczenia
o Udzieleniu Gwarancji. Każda taka zmiana może zostać wprowadzona na mocy dodatkowego jednostronnego
oświadczenia podpisanego w obecności świadków, jeżeli zostanie zatwierdzona Nadzwyczajną Uchwałą
i będzie wiążąca w odniesieniu do wszystkich Beneficjentów.

12.2

Niniejsze Oświadczenie o Udzieleniu Gwarancji zostało podpisane w polskiej oraz angielskiej wersji językowej.
Strony uzgadniają, że dla celów interpretacji niniejszego Oświadczenia o Udzieleniu Gwarancji wiążąca będzie
jego wersja angielska. A zatem, w wypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy polską i angielską wersją
językową niniejszego Oświadczenia o Udzieleniu Gwarancji, wiążąca będzie jego angielska wersja językowa.

NA DOWÓD CZEGO niniejsze Oświadczenie o Udzieleniu Gwarancji zostało należycie podpisane przez Gwaranta,
oraz miało zostać i zostaje niniejszym wydane w dacie widniejącej na wstępie.
PODPISANO w formie aktu przez
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
reprezentowany przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
w którego imieniu działa Pan Sebastian Skuza, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów,
na podstawie upoważnienia udzielonego przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

