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Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa okreÊla zasady, warunki oraz tryb
sprzeda˝y sk∏adników majàtku spó∏ek: Stocznia Gdy-
nia S.A. z siedzibà w Gdyni i Stocznia Szczeciƒska No-
wa Sp. z o.o. z siedzibà w Szczecinie, zwanych dalej
„stoczniami”, zaspokojenia roszczeƒ wierzycieli stocz-
ni i ochrony praw pracowników stoczni (kompen-
sacja).

Art. 2. 1. Kompensacja nast´puje w drodze post´-
powania wszcz´tego pod nadzorem ministra w∏aÊci-
wego do spraw Skarbu Paƒstwa przez Prezesa Agen-
cji Rozwoju Przemys∏u S.A., realizowanego przez nie-
zale˝nego zarzàdc´ kompensacji, zwanego dalej „za-
rzàdcà kompensacji”.

2. Kompensacja obejmuje:

1) zobowiàzania cywilnoprawne stoczni;

2) zobowiàzania publicznoprawne stoczni;

3) majàtek stoczni;

4) ochron´ praw pracowników stoczni.

Art. 3. Post´powanie uregulowane ustawà, zwane
dalej „post´powaniem kompensacyjnym”, nale˝y
prowadziç tak, aby ochrona praw pracowniczych by∏a
zapewniona, roszczenia wierzycieli mog∏y zostaç za-
spokojone co najmniej w takim stopniu, w jakim by∏o-
by to mo˝liwe w przypadku og∏oszenia upad∏oÊci
stoczni, oraz aby zale˝nie od wyników przetargu,
sk∏adniki majàtkowe stoczni s∏u˝y∏y nadal prowadze-
niu dzia∏alnoÊci gospodarczej.

Art. 4. W zakresie ochrony praw pracowników
stoczni post´powanie kompensacyjne stanowi „inne
podobne post´powanie”, o którym mowa w art. 5
ust. 1 dyrektywy Rady 2001/23/WE, z dnia 12 marca
2001 r. w sprawie zbli˝ania ustawodawstw Paƒstw
Cz∏onkowskich odnoszàcych si´ do ochrony praw pra-
cowniczych w przypadku przej´cia przedsi´biorstw,
zak∏adów lub cz´Êci przedsi´biorstw lub zak∏adów
(Dz. Urz. UE L 82 z 22.03.2001, str. 16, Dz. Urz. WE Pol-
skie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 4, str. 98).

Art. 5. Post´powanie kompensacyjne jest wszczy-
nane i prowadzone w stosunku do ka˝dej stoczni
z osobna, na wniosek podmiotów wskazanych w usta-
wie lub z urz´du.

Art. 6. 1. W zakresie nieuregulowanym w ustawie
do post´powania kompensacyjnego stosuje si´ prze-
pisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks po-

st´powania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071, z póên. zm.1)).

2. Decyzje i postanowienia wydane w toku post´po-
wania kompensacyjnego sà natychmiast wykonalne.

Rozdzia∏ 2

Podmioty post´powania kompensacyjnego

Art. 7. Organami w∏aÊciwymi w sprawach kom-
pensacji sà: minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒ-
stwa oraz Prezes Zarzàdu Agencji Rozwoju Przemy-
s∏u S.A., zwany dalej „Prezesem Agencji”. Stronà
w post´powaniu kompensacyjnym jest stocznia.

Art. 8. Minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒ-
stwa: 

1) sprawuje nadzór nad wszcz´ciem i przebiegiem
post´powania kompensacyjnego;

2) jest organem wy˝szego stopnia w stosunku do
Prezesa Agencji;

3) powo∏uje obserwatora, zgodnie z procedurà opi-
sanà w art. 10 ust. 1;

4) wykonuje inne zadania okreÊlone w ustawie.

Art. 9. 1. Prezes Agencji jest organem pierwszej in-
stancji w post´powaniu kompensacyjnym, stoi na
stra˝y jego praworzàdnoÊci oraz wykonuje inne zada-
nia okreÊlone w ustawie, a w szczególnoÊci:

1) wszczyna post´powanie kompensacyjne;

2) ustanawia tymczasowego nadzorc´;

3) wydaje postanowienie w sprawie zatwierdzenia
planu sprzeda˝y sk∏adników majàtkowych stoczni;

4) wydaje decyzje w sprawie umorzenia i zakoƒcze-
nia post´powania kompensacyjnego. 

2. Prezes Agencji wykonuje zadania okreÊlone
w ustawie przy pomocy Agencji Rozwoju Przemy-
s∏u S.A., zwanej dalej „Agencjà”.

Art. 10. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu
Paƒstwa powo∏uje, spoÊród kandydatów uzgodnio-
nych z Komisjà Europejskà, obserwatora zwanego da-
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USTAWA

z dnia 19 grudnia 2008 r. 

o post´powaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu 
dla polskiego przemys∏u stoczniowego

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387,
z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r.
Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682
i Nr 181, poz. 1524 oraz z 2008 r. Nr 229, poz. 1539.
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lej „obserwatorem”. W przypadku koniecznoÊci za-
koƒczenia wykonywania zadaƒ przez obserwatora
z uzasadnionych powodów, w tym ze wzgl´du na po-
wsta∏y konflikt interesów, minister w∏aÊciwy do spraw
Skarbu Paƒstwa mo˝e dokonaç zmiany obserwatora
po uprzednim uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej.

2. Obserwator monitoruje przebieg post´powania
kompensacyjnego, a w szczególnoÊci proces przygo-
towania i przeprowadzenia sprzeda˝y sk∏adników ma-
jàtku w otwartym, przejrzystym, niedyskryminacyj-
nym, bezwarunkowym przetargu, przeprowadzonym
z zachowaniem warunków uczciwej konkurencji. Ob-
serwator mo˝e zatrudniç do swej pomocy ekspertów,
je˝eli uzna to za konieczne lub wskazane do wype∏nie-
nia jego zadaƒ, pod warunkiem, ˝e wynagrodzenie
oraz inne koszty poniesione w zwiàzku z tym przez
niego sà uzasadnione i uzgodnione z ministrem w∏aÊ-
ciwym do spraw Skarbu Paƒstwa.

3. Obserwatorem mo˝e byç wy∏àcznie osoba, któ-
ra posiada licencj´ syndyka, lub osoby, o których mo-
wa w art. 25 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licen-
cji syndyka (Dz. U. Nr 123, poz. 850).

4. Z tytu∏u udzia∏u w post´powaniu kompensacyj-
nym obserwator otrzymuje wynagrodzenie miesi´cz-
ne w wysokoÊci okreÊlonej w przepisach art. 8 pkt 8
ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób
kierujàcych niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U.
Nr 26, poz. 306, z póên. zm.2)), p∏atne w ci´˝ar kosztów
post´powania kompensacyjnego.

5. Obserwator podlega ograniczeniom i wymaga-
niom okreÊlonym dla osób, o których mowa w art. 1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu pro-
wadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej przez osoby pe∏-
niàce funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216,
poz. 1584 oraz z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).

6. Obserwator jest zobowiàzany do przekazywania
Komisji Europejskiej miesi´cznych raportów z moni-
torowania post´powania kompensacyjnego. Kopie
raportów obserwator przekazuje ministrowi w∏aÊci-
wemu do spraw Skarbu Paƒstwa. Raporty sporzà-
dzane przez obserwatora zawierajà w szczególnoÊci
opis:

1) najistotniejszych czynnoÊci podj´tych przez niego
w wykonaniu jego zadaƒ oraz najistotniejszych
planowanych czynnoÊci;

2) problemów pojawiajàcych si´ w zwiàzku z prze-
prowadzeniem procedury sprzeda˝y sk∏adników
majàtku stoczni;

3) procesu dokonywania podzia∏u, wyceny i sprzeda-
˝y poszczególnych zespo∏ów sk∏adników majàtku
stoczni, w tym informacje dotyczàce procesu wy-
boru nabywców poszczególnych zespo∏ów sk∏ad-
ników majàtkowych stoczni. 

7. W przypadku powzi´cia wiadomoÊci o przeszko-
dach w przeprowadzeniu procesu sprzeda˝y poszcze-
gólnych zespo∏ów sk∏adników majàtku stoczni, mogà-
cych uniemo˝liwiç przeprowadzenie post´powania
kompensacyjnego, obserwator informuje o nich nie-
zw∏ocznie Komisj´ Europejskà i powiadamia ministra
w∏aÊciwego do spraw Skarbu Paƒstwa.

8. Minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa za-
pewnia obserwatorowi odpowiednie warunki do pra-
wid∏owego wykonywania jego zadaƒ, dostarczajàc
odpowiedniej pomocy i informacji. Obserwator ma
dost´p do wszelkich dokumentów, ksiàg, personelu,
pomieszczeƒ, zak∏adów, urzàdzeƒ technicznych stocz-
ni oraz informacji, które sà niezb´dne do prawid∏owe-
go wykonywania jego zadaƒ.

9. Organy administracji publicznej, zarzàd stoczni,
tymczasowy nadzorca oraz zarzàdca kompensacji
obowiàzane sà udzielaç obserwatorowi pomocy
w wykonywaniu jego zadaƒ. 

Art. 11. 1. Przedstawiciel pracowników, wyznaczo-
ny przez organizacje zwiàzków zawodowych dzia∏ajà-
cych w stoczni, monitoruje przebieg post´powania
kompensacyjnego pod wzgl´dem zapewnienia ochro-
ny praw pracowników stoczni w sposób okreÊlony
w ustawie.

2. W zakresie okreÊlonym w ust. 1, przedstawiciel
pracowników ma prawo ˝àdania informacji i prawo
wglàdu do dokumentów dotyczàcych post´powania
kompensacyjnego, b´dàcych w dyspozycji stoczni,
tymczasowego nadzorcy i zarzàdcy kompensacji, z za-
chowaniem przepisów o ochronie informacji prawnie
chronionych.

3. Obserwator przekazuje przedstawicielowi pra-
cowników kopie raportów, o których mowa w art. 10
ust. 6, z zachowaniem przepisów o ochronie informa-
cji prawnie chronionych.

Rozdzia∏ 3

Wszcz´cie post´powania kompensacyjnego

Art. 12. 1. Post´powanie kompensacyjne mo˝e
byç wszcz´te w stosunku do stoczni w zwiàzku ze
spe∏nieniem przes∏anek okreÊlonych w art. 88 ust. 2
Traktatu ustanawiajàcego Wspólnot´ Europejskà
(Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2) oraz gdy:

1) prawa osób trzecich ustanowione na majàtku
stoczni na zabezpieczenie ich wierzytelnoÊci prze-
kraczajà ponad po∏ow´ wartoÊci ksi´gowej akty-
wów netto w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci (Dz. U.
z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z póên. zm.3));

———————
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 60, poz. 535
i Nr 180, poz. 1759 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1207.

———————
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124,
poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r.
Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546
i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184,
poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119
i Nr 208, poz. 1540 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 393, Nr 144,
poz. 900, Nr 171, poz. 1056, Nr 214, poz. 1343 i Nr 223,
poz. 1466.
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2) stocznia, z powodu utraty wiarygodnoÊci kredyto-
wej, nie ma mo˝liwoÊci pozyskania zewn´trznego
finansowania swojej bie˝àcej dzia∏alnoÊci lub in-
westycji z innych êróde∏ ni˝ z udzielonej stoczni
pomocy publicznej w rozumieniu przepisów usta-
wy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o post´powaniu
w sprawach dotyczàcych pomocy publicznej
(Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 oraz z 2008 r. Nr 93,
poz. 585).

2. Wniosek o wszcz´cie post´powania kompensa-
cyjnego sk∏adajà w imieniu stoczni osoby uprawnione
do reprezentacji stoczni samodzielnie lub wspólnie
z innymi osobami. Wniosek mo˝e zg∏osiç równie˝ ka˝-
dy z wierzycieli stoczni albo organ lub podmiot, który
udzieli∏ stoczni pomocy publicznej o wartoÊci przekra-
czajàcej 100 000 euro. Wniosek sk∏ada si´ w terminie
7 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.

3. Wniosek o wszcz´cie post´powania kompensa-
cyjnego powinien zawieraç:

1) wskazanie firmy i siedziby stoczni;

2) wskazanie reprezentantów stoczni i likwidatorów,
je˝eli sà ustanowieni;

3) oznaczenie miejsc, w których znajduje si´ przed-
si´biorstwo lub inny majàtek stoczni;

4) uzasadnienie.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, nale˝y
do∏àczyç dotyczàcy stoczni aktualny odpis z Krajowe-
go Rejestru Sàdowego.

5. Osoby sk∏adajàce w imieniu stoczni wniosek,
o którym mowa w ust. 2, ponoszà odpowiedzialnoÊç
za szkod´ wyrzàdzonà wskutek niez∏o˝enia wniosku
w terminie okreÊlonym w ust. 2. 

Art. 13. 1. Je˝eli wniosek o wszcz´cie post´powa-
nia kompensacyjnego zg∏aszajà osoby uprawnione do
reprezentacji stoczni, do wniosku powinny byç do∏à-
czone:

1) wyciàg z ksi´gi udzia∏ów albo ksi´gi akcyjnej;

2) sprawozdania finansowe w rozumieniu przepisów
o rachunkowoÊci za lata obrotowe od 2004 r. do
2007 r. oraz sprawozdania o przychodach, kosz-
tach i wyniku finansowym, sporzàdzone w ramach
obowiàzków statystycznych;

3) sprawozdania z dzia∏alnoÊci stoczni za poszczegól-
ne lata obrotowe od 2004 r. do 2007 r.;

4) bilans sporzàdzony dla celów post´powania kom-
pensacyjnego, na dzieƒ nie póêniejszy ni˝ 70 dni
przed z∏o˝eniem wniosku, o którym mowa
w art. 12 ust. 2;

5) aktualny wykaz Êrodków trwa∏ych, inwestycji d∏u-
goterminowych oraz wartoÊci niematerialnych
i prawnych w rozumieniu przepisów o rachunko-
woÊci wraz z informacjà o obcià˝eniach ustano-
wionych na tych Êrodkach (inwestycjach);

6) informacja o wartoÊci poczàtkowej i dotychczaso-
wym umorzeniu wartoÊci sk∏adników majàtko-
wych, o których mowa w pkt 5;

7) wst´pna propozycja podzia∏u sk∏adników majàtko-
wych stoczni na zespo∏y tych sk∏adników przezna-
czone do sprzeda˝y, sporzàdzona z uwzgl´dnie-
niem zasad okreÊlonych w art. 76 ust. 5;

8) spis podmiotów zobowiàzanych majàtkowo wo-
bec stoczni wraz z adresami, z podaniem wysokoÊ-
ci d∏ugu ka˝dego z nich, a tak˝e lista zabezpie-
czeƒ wierzytelnoÊci stoczni z tytu∏u tych zobo-
wiàzaƒ;

9) spis wierzycieli wierzytelnoÊci publicznoprawnych
z podaniem ich adresów i wysokoÊci wierzytelnoÊ-
ci ka˝dego z nich w podziale na kwot´ wierzytel-
noÊci g∏ównej i odsetki, z podaniem terminów za-
p∏aty, a tak˝e lista zabezpieczeƒ dokonanych przez
wierzycieli publicznoprawnych na majàtku stoczni
wraz z datami ich ustanowienia;

10) spis wierzycieli wierzytelnoÊci cywilnoprawnych,
z podaniem ich adresów i wysokoÊci wierzytelno-
Êci ka˝dego z nich, w podziale na kwot´ wierzytel-
noÊci g∏ównej i odsetki, z podaniem terminów za-
p∏aty, a tak˝e lista zabezpieczeƒ dokonanych przez
wierzycieli cywilnoprawnych na majàtku stoczni
wraz z datami ich ustanowienia;

11) spis wierzycieli wierzytelnoÊci spornych, z poda-
niem wierzytelnoÊci spornych co do wysokoÊci
w kwotach uznanych przez d∏u˝nika;

12) wykaz zobowiàzaƒ pozabilansowych stoczni, z po-
daniem wysokoÊci ka˝dego z nich, wed∏ug stanu
bie˝àcego oraz lista zabezpieczeƒ tych zobowiàzaƒ;

13) informacja o liczbie pracowników zatrudnionych
w stoczni, z podzia∏em na grupy zawodowe oraz
z uwzgl´dnieniem art. 114;

14) spis roszczeƒ pracowniczych niezaspokojonych
do dnia z∏o˝enia wniosku;

15) oÊwiadczenie o sp∏atach zobowiàzaƒ lub innych
d∏ugów, dokonanych w terminie szeÊciu miesi´cy
przed dniem z∏o˝enia wniosku;

16) informacja o post´powaniach dotyczàcych usta-
nowienia na majàtku stoczni: hipotek, zastawów,
zastawów rejestrowych i zastawów skarbowych
oraz innych obcià˝eƒ podlegajàcych wpisowi
w ksi´dze wieczystej lub w rejestrach, jak równie˝
o prowadzonych innych post´powaniach sàdo-
wych lub administracyjnych dotyczàcych majàtku
stoczni;

17) informacja o innych, ni˝ okreÊlone w pkt 16, toczà-
cych si´ post´powaniach sàdowych i administra-
cyjnych oraz post´powaniach restrukturyzacyj-
nych prowadzonych na podstawie odr´bnych
ustaw;

18) kopie tytu∏ów egzekucyjnych wystawionych wo-
bec stoczni, w tym z tytu∏u udzielonych por´czeƒ
i gwarancji.
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2. Wszelkie wierzytelnoÊci i zobowiàzania stoczni
powinny byç wykazane wed∏ug najlepszej wiedzy za-
rzàdu stoczni wed∏ug stanu na dzieƒ najpóêniej na
7 dni przed z∏o˝eniem wniosku.

Art. 14. 1. Je˝eli wniosek o wszcz´cie post´powa-
nia kompensacyjnego zg∏asza wierzyciel, powinien on
uprawdopodobniç swojà wierzytelnoÊç.

2. Je˝eli wniosek zg∏asza podmiot, który udzieli∏
stoczni pomocy publicznej, powinien on uprawdopo-
dobniç wielkoÊç udzielonej pomocy publicznej.

Art. 15. 1. Wraz z wnioskiem o wszcz´cie post´po-
wania kompensacyjnego sk∏adajàcy wniosek jest obo-
wiàzany z∏o˝yç oÊwiadczenie na piÊmie co do praw-
dziwoÊci danych zawartych we wniosku oraz w za∏àcz-
nikach do wniosku.

2. W razie niez∏o˝enia oÊwiadczenia, o którym mo-
wa w ust. 1, Prezes Agencji zwraca wniosek bez wzy-
wania wnioskodawcy do jego uzupe∏nienia.

Art. 16. 1. Je˝eli przy z∏o˝eniu wniosku nie spe∏-
niono wymagaƒ okreÊlonych w art. 12 ust. 3 i 4 lub
art. 13 i 14, Prezes Agencji wzywa wnioskodawc´ do
usuni´cia braków w wyznaczonym terminie, pod ry-
gorem zwrotu wniosku. 

2. Rozpatrzenie wniosku nast´puje w terminie
7 dni od dnia jego dor´czenia Prezesowi Agencji wraz
z kompletem wymaganych dokumentów.

3. Wniosek z∏o˝ony po terminie, o którym mowa
w art. 12 ust. 2, pozostawia si´ bez rozpoznania.

Art. 17. 1. W przypadku zaistnienia przes∏anek,
o których mowa w art. 12 ust. 1, przed dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy i niez∏o˝enia wniosku, o którym mowa
w art. 12 ust. 2, przez osoby uprawnione do reprezen-
towania stoczni:

1) stocznia jest zobowiàzana do przed∏o˝enia Pre-
zesowi Agencji informacji i dokumentów, o któ-
rych mowa w art. 12 ust. 3 i 4 i art. 13, w termi-
nie nie d∏u˝szym ni˝ 7 dni od dnia up∏ywu termi-
nu na z∏o˝enie wniosku, o którym mowa w art. 12
ust. 2;

2) Prezes Agencji wszczyna post´powanie kompen-
sacyjne z urz´du, w terminie 7 dni od dnia up∏ywu
terminu na z∏o˝enie wniosku, o którym mowa
w art. 12 ust. 2.

2. Niewykonanie obowiàzku, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1, nie stanowi przeszkody do wszcz´cia
post´powania kompensacyjnego z urz´du.

3. W przypadku niewykonania obowiàzku, o któ-
rym mowa w ust. 1 pkt 1, do zarzàdu stoczni nie sto-
suje si´ przepisów art. 58 ust. 4. 

4. Do osób sk∏adajàcych w imieniu stoczni doku-
menty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, stosuje si´ od-
powiednio art. 15 ust. 1. 

Rozdzia∏ 4

Ochrona majàtku stoczni

Art. 18. 1. W dniu z∏o˝enia wniosku o wszcz´cie
post´powania kompensacyjnego albo w dniu wszcz´-
cia post´powania kompensacyjnego z urz´du, Prezes
Agencji ustanawia tymczasowego nadzorc´.

2. Do tymczasowego nadzorcy stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy art. 64—68, art. 69 ust. 2 i art. 73. 

3. O ustanowieniu tymczasowego nadzorcy Prezes
Agencji niezw∏ocznie zawiadamia: zarzàd stoczni, mi-
nistra w∏aÊciwego do spraw Skarbu Paƒstwa oraz za-
rzàdy dzia∏ajàcych w stoczni organizacji zwiàzków za-
wodowych. Niezw∏ocznie po otrzymaniu zawiadomie-
nia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, minister
w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa ustanawia obser-
watora. 

Art. 19. 1. Tymczasowy nadzorca niezw∏ocznie po-
dejmuje czynnoÊci w zakresie: 

1) szczegó∏owego opisu sytuacji ekonomicznej stoczni;

2) analizy przyczyn wystàpienia trudnej sytuacji eko-
nomicznej stoczni;

3) ustalenia sk∏adników majàtkowych stoczni podle-
gajàcych sprzeda˝y na zasadach okreÊlonych
w ustawie — na podstawie wpisów w ksi´gach
stoczni oraz dokumentów bezspornych;

4) sporzàdzenia spisu istotnych sk∏adników majàtko-
wych stoczni oraz oszacowania ich wartoÊci w wa-
runkach wymuszonej sprzeda˝y, z uwzgl´dnie-
niem zasad okreÊlonych w art. 76 ust. 5;

5) ustalenia dzia∏aƒ majàcych na celu maksymaliza-
cj´ wp∏ywów ze sprzeda˝y sk∏adników majàtko-
wych stoczni, w tym proponowanego podzia∏u
majàtku oraz jego wycen´;

6) ustalenia zakresu dzia∏alnoÊci gospodarczej, której
prowadzenie w ramach przedsi´biorstwa stoczni
jest niezb´dne do czasu sprzeda˝y jej sk∏adników
majàtkowych, z uwzgl´dnieniem ochrony wartoÊ-
ci tego majàtku, ochrony interesów wierzycieli
stoczni i ochrony praw pracowniczych;

7) ustalenia koniecznych dzia∏aƒ, majàcych na celu
ochron´ praw pracowniczych. 

2. W ramach prowadzonego nadzoru tymczasowy
nadzorca mo˝e w ka˝dym czasie kontrolowaç czynnoÊ-
ci zarzàdu stoczni, a tak˝e przedsi´biorstwo stoczni.
Mo˝e te˝ sprawdziç, czy mienie stoczni jest dostatecz-
nie zabezpieczone przed zniszczeniem, uszkodzeniem
lub zabraniem go przez osoby postronne. 

Art. 20. 1. Po ustanowieniu tymczasowego nad-
zorcy wszystkie organy stoczni zachowujà swoje kom-
petencje, z tym ˝e w przypadku dokonywania przez
zarzàd stoczni czynnoÊci, dla których wymagana jest
uprzednia zgoda innych organów, wymagana jest tak-
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˝e zgoda tymczasowego nadzorcy. CzynnoÊci stoczni
przekraczajàce zakres zwyk∏ego zarzàdu dokonane bez
zgody tymczasowego nadzorcy sà niewa˝ne z mocy
prawa. 

2. Tymczasowy nadzorca nie mo˝e zezwoliç na za-
wieranie umów o budow´ nowych statków.

3. Po ustanowieniu tymczasowego nadzorcy za-
rzàd stoczni zawiadamia tymczasowego nadzorc´
o rachunkach bankowych stoczni, sejfach i skrytkach.

Art. 21. Tymczasowy nadzorca, pod nadzorem
Prezesa Agencji, sporzàdza wst´pny spis wierzycieli
stoczni wraz z wykazem ich wierzytelnoÊci wobec
stoczni powsta∏ych przed dniem z∏o˝enia wniosku
o wszcz´cie post´powania kompensacyjnego i uzna-
nych przez stoczni´. 

Art. 22. Tymczasowy nadzorca pe∏ni swoje obo-
wiàzki do czasu ustanowienia zarzàdcy kompensacji
przez wst´pne zgromadzenie wierzycieli. Po dor´cze-
niu uchwa∏y zgromadzenia wierzycieli tymczasowy
nadzorca przekazuje prowadzenie post´powania za-
rzàdcy kompensacji wraz ze zgromadzonà w toku wy-
konywanych czynnoÊci dokumentacjà.

Rozdzia∏ 5

Post´powanie kompensacyjne

Art. 23. 1. Uwzgl´dniajàc wniosek o wszcz´cie po-
st´powania kompensacyjnego albo dzia∏ajàc z urz´-
du, Prezes Agencji wydaje postanowienie o wszcz´ciu
post´powania kompensacyjnego.

2. W postanowieniu, o którym mowa w ust. 1, Pre-
zes Agencji: 

1) wskazuje firm´ i siedzib´ stoczni, której dotyczy
post´powanie kompensacyjne;

2) zwo∏uje wst´pne zgromadzenie wierzycieli;

3) wzywa wierzycieli stoczni do zg∏oszenia wierzytel-
noÊci w wyznaczonym terminie, nie krótszym ni˝
miesiàc od dnia obwieszczenia postanowienia;

4) wzywa osoby, którym przys∏ugujà prawa oraz pra-
wa i roszczenia osobiste cià˝àce na nieruchomoÊci
nale˝àcej do stoczni, je˝eli nie zosta∏y ujawnione
przez wpis w ksi´dze wieczystej, do ich zg∏oszenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym ni˝ mie-
siàc od dnia obwieszczenia postanowienia, pod
rygorem utraty prawa powo∏ywania si´ na nie
w post´powaniu kompensacyjnym. 

3. Wszcz´cie post´powania kompensacyjnego
skutkuje uznaniem stoczni za pracodawc´, o którym
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r.
o ochronie roszczeƒ pracowniczych w razie niewyp∏a-
calnoÊci pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121).

4. Post´powanie kompensacyjne wszczyna si´
w dniu wydania postanowienia o wszcz´ciu post´po-
wania kompensacyjnego. 

5. Postanowienie o wszcz´ciu post´powania kom-
pensacyjnego Prezes Agencji podaje niezw∏ocznie do
publicznej wiadomoÊci przez zamieszczenie og∏osze-
nia w prasie ogólnokrajowej i w prasie lokalnej oraz
przez obwieszczenie w Monitorze Sàdowym i Gospo-
darczym, ze skutkiem zwo∏ania zgromadzenia wierzy-
cieli, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, oraz ze skutkiem
dor´czenia wezwaƒ, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4,
w dacie obwieszczenia.

6. Postanowienie o wszcz´ciu post´powania kom-
pensacyjnego dor´cza si´ tymczasowemu nadzorcy
oraz osobie, która z∏o˝y∏a wniosek o wszcz´cie post´-
powania kompensacyjnego. Postanowienie o wszcz´-
ciu post´powania kompensacyjnego dor´cza si´ tak˝e
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw Skarbu Paƒstwa,
obserwatorowi i przedstawicielom pracowników,
o których mowa w art. 11 ust. 1.

7. O wszcz´ciu post´powania kompensacyjnego
powiadamia si´ w∏aÊciwy urzàd skarbowy i w∏aÊciwy
oddzia∏ Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, przy za-
stosowaniu Êrodków bezpoÊredniego przekazu infor-
macji, takich jak telefon, faks, poczta elektroniczna. 

Art. 24. 1. W postanowieniu o wszcz´ciu post´po-
wania kompensacyjnego Prezes Agencji wskazuje ter-
min, miejsce i przedmiot obrad wst´pnego zgroma-
dzenia wierzycieli.

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, nie mo˝e byç
d∏u˝szy ni˝ 7 dni od dnia obwieszczenia o wszcz´ciu
post´powania kompensacyjnego.

3. Wst´pne zgromadzenie wierzycieli podejmuje
uchwa∏y w sprawach: 

1) ustanowienia rady wierzycieli i wyboru jej pierw-
szego sk∏adu;

2) uchwalenia regulaminu rady wierzycieli, okreÊlajà-
cego jej wewn´trznà organizacj´ i sposób dzia∏ania;

3) ustanowienia zarzàdcy kompensacji.

4. We wst´pnym zgromadzeniu wierzycieli majà
prawo uczestniczyç z prawem g∏osu wierzyciele, któ-
rych wierzytelnoÊci zosta∏y wykazane w spisie, o któ-
rym mowa w art. 21. Wierzyciele g∏osujà sumà wie-
rzytelnoÊci.

5. Obradom wst´pnego zgromadzenia wierzycieli
przewodniczy uczestniczàcy w zgromadzeniu wierzy-
ciel reprezentujàcy najwy˝szà wierzytelnoÊç, spoÊród
wierzytelnoÊci zabezpieczonych wykazanych w spisie,
o którym mowa w art. 21.

6. Uchwa∏y wst´pnego zgromadzenia wierzycieli
zapadajà bez wzgl´du na liczb´ obecnych, wi´kszo-
Êcià g∏osów wierzycieli majàcych przynajmniej jednà
piàtà cz´Êç ogólnej sumy wierzytelnoÊci przypadajà-
cych wierzycielom uprawnionym do uczestniczenia
w tym zgromadzeniu.

7. Wst´pne zgromadzenie wierzycieli nie ulega
odroczeniu.
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8. W toku post´powania kompensacyjnego zgro-
madzenie wierzycieli jest zwo∏ywane przez Prezesa
Agencji w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.
W zgromadzeniu wierzycieli zwo∏anym w toku post´-
powania uczestniczà z prawem g∏osu wszyscy wierzy-
ciele, których wierzytelnoÊci zosta∏y uznane.

Art. 25. 1. Rada wierzycieli jest powo∏ywana i od-
wo∏ywana przez zgromadzenie wierzycieli i sk∏ada si´
z trzech cz∏onków oraz po jednym zast´pcy ka˝dego
cz∏onka rady wierzycieli. 

2. Cz∏onkowie rady wierzycieli i ich zast´pcy po-
wo∏ywani sà spoÊród wierzycieli stoczni uczestniczà-
cych w zgromadzeniu wierzycieli.

3. Wierzyciel mo˝e nie przyjàç obowiàzków cz∏on-
ka rady lub jego zast´pcy.

4. Cz∏onkowie rady wierzycieli oraz ich zast´pcy pe∏-
nià swoje obowiàzki osobiÊcie albo przez swoje organy.

5. Cz∏onek rady wierzycieli oraz jego zast´pca mo-
˝e równie˝ dzia∏aç przez pe∏nomocnika, a gdy cz∏on-
kiem rady wierzycieli jest organ administracji publicz-
nej, tak˝e przez osob´ wyznaczonà przez ten organ.
Pe∏nomocnictwo powinno byç udzielone na piÊmie
z podpisem notarialnie poÊwiadczonym. Pe∏nomoc-
nictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu
nie wymaga notarialnego poÊwiadczenia podpisu.

6. Cz∏onkowi rady wierzycieli oraz jego zast´pcy
przys∏uguje prawo do zwrotu koniecznych wydatków
zwiàzanych z jego udzia∏em w posiedzeniu rady wie-
rzycieli. Zwrot wydatków wchodzi w sk∏ad kosztów
post´powania.

7. Cz∏onek rady wierzycieli oraz zast´pca cz∏onka
rady wierzycieli odpowiada za szkod´ wynik∏à z niena-
le˝ytego pe∏nienia obowiàzków.

8. Za szkod´ wyrzàdzonà nienale˝ytym wykona-
niem obowiàzków przez pe∏nomocnika dzia∏ajàcego
w radzie wierzyciel odpowiada jak za dzia∏anie w∏asne.

9. Cz∏onek rady wierzycieli lub zast´pca cz∏onka
rady wierzycieli mo˝e byç odwo∏any w ka˝dym czasie
przez zgromadzenie wierzycieli zwo∏ane przez Prezesa
Agencji na wniosek ka˝dego z wierzycieli, którego
wierzytelnoÊci zosta∏y uznane przez stoczni´ lub na
wniosek zarzàdcy kompensacji.

Art. 26. 1. Rada wierzycieli zapoznaje si´ ze sprawo-
zdaniem tymczasowego nadzorcy z czynnoÊci podj´-
tych przed wszcz´ciem post´powania kompensacyj-
nego. 

2. W toku post´powania kompensacyjnego rada
wierzycieli s∏u˝y pomocà zarzàdcy kompensacji, opi-
niuje plan sprzeda˝y sk∏adników majàtkowych stocz-
ni, bada stan funduszów uzyskanych ze sprzeda˝y
sk∏adników majàtkowych stoczni oraz wyra˝a opini´
w innych sprawach.

3. Badanie stanu kwot uzyskanych ze sprzeda˝y
sk∏adników majàtkowych stoczni rada wierzycieli mo-

˝e sprawowaç przez poszczególnych swoich cz∏onków
lub ich zast´pców, których do tego upowa˝ni.

4. Rada wierzycieli mo˝e ˝àdaç od zarzàdcy kom-
pensacji wyjaÊnieƒ oraz ma prawo wglàdu do ksiàg
i dokumentów dotyczàcych post´powania kompensa-
cyjnego.

Art. 27. 1. Rada wierzycieli wykonuje czynnoÊci
przez podj´cie uchwa∏ na posiedzeniach rady. Uchwa-
∏y rady wierzycieli zapadajà wi´kszoÊcià g∏osów.
W posiedzeniach rady wierzycieli mo˝e uczestniczyç,
bez prawa g∏osu, obserwator.

2. Posiedzenie rady wierzycieli zwo∏uje zarzàdca
kompensacji, zawiadamiajàc jej cz∏onków oraz obser-
watora o terminie i miejscu posiedzenia, osobiÊcie lub
listami poleconymi. Posiedzeniu rady wierzycieli prze-
wodniczy zarzàdca kompensacji, bez prawa g∏osu.

3. Posiedzenie rady wierzycieli mo˝e zwo∏aç rów-
nie˝ Prezes Agencji, który przewodniczy posiedzeniu,
bez prawa g∏osu.

4. Z posiedzenia rady wierzycieli spisuje si´ proto-
kó∏, który podpisujà obecni. Odmow´ i podanie przy-
czyn odmowy z∏o˝enia podpisu zaznacza si´ w proto-
kole.

5. Przewodniczàcy rady wierzycieli niezw∏ocznie
po posiedzeniu przesy∏a odpis protoko∏u Prezesowi
Agencji, a tak˝e zarzàdcy kompensacji lub obserwato-
rowi, je˝eli nie byli obecni na posiedzeniu.

Rozdzia∏ 6

Skutki wszcz´cia post´powania kompensacyjnego

Art. 28. 1. Z chwilà ustanowienia zarzàdcy kom-
pensacji stocznia traci prawo zarzàdu oraz mo˝liwoÊç
rozporzàdzania swoim majàtkiem. Stocznia jest obo-
wiàzana wskazaç i wydaç zarzàdcy kompensacji ca∏y
swój majàtek, a tak˝e umo˝liwiç wglàd do wszystkich
dokumentów dotyczàcych dzia∏alnoÊci stoczni, majàt-
ku, zatrudnienia oraz rozliczeƒ i korespondencji,
a w szczególnoÊci do ksiàg rachunkowych i innych
ewidencji prowadzonych dla celów podatkowych.
Wykonanie tego obowiàzku stocznia potwierdza
w formie oÊwiadczenia na piÊmie, które sk∏ada Preze-
sowi Agencji.

2. Stocznia jest obowiàzana udzielaç Prezesowi
Agencji i zarzàdcy kompensacji wszelkich potrzeb-
nych wyjaÊnieƒ dotyczàcych swojego majàtku. Na ˝à-
danie zarzàdcy kompensacji stocznia jest obowiàzana
udzielaç mu wszelkich innych wyjaÊnieƒ, w szczegól-
noÊci dotyczàcych czynnoÊci podejmowanych przez
organy stoczni po wszcz´ciu post´powania kompen-
sacyjnego.

3. Sprzeda˝y na zasadach okreÊlonych w ustawie
podlegajà sk∏adniki majàtkowe stoczni nale˝àce do
stoczni w dniu wszcz´cia post´powania kompensa-
cyjnego oraz nabyte przez stoczni´ w czasie trwania
post´powania kompensacyjnego, z zastrze˝eniem
ust. 4. 
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4. Sprzeda˝y, o której mowa w ust. 3, nie podlegajà: 

1) mienie, które jest wy∏àczone od egzekucji wed∏ug
przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. —
Kodeks post´powania cywilnego (Dz. U. Nr 43,
poz. 296, z póên. zm.4));

2) nale˝àce do stoczni akcje spó∏ek publicznych w ro-
zumieniu art. 4 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 wrzeÊnia
2000 r. — Kodeks spó∏ek handlowych (Dz. U.
Nr 94, poz. 1037, z póên. zm.5)), nieobcià˝one za-
bezpieczeniem ustanowionym na rzecz osób trze-
cich, przy czym akcje te podlegajà sprzeda˝y
w trybie okreÊlonym w ustawie z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
(Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708
i Nr 157, poz. 1119 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056);

3) nieÊciàgalne wierzytelnoÊci w rozumieniu przepi-
sów o rachunkowoÊci;

4) mienie przew∏aszczone na zabezpieczenie rosz-
czeƒ osób trzecich z tytu∏u udzielonych kredytów,
po˝yczek, por´czeƒ lub gwarancji;

5) mienie stoczni obj´te post´powaniem sàdowym
lub administracyjnym, je˝eli zarzàdca kompensa-
cji odmówi∏ wstàpienia do post´powania sàdowe-
go lub administracyjnego, dotyczàcego tego mie-
nia lub gdy wystàpi∏ z tego post´powania. 

5. Ârodki pieni´˝ne zak∏adowego funduszu Êwiad-
czeƒ socjalnych, tworzonego na podstawie przepisów
o zak∏adowym funduszu Êwiadczeƒ socjalnych, wraz
z przypadajàcymi po wszcz´ciu post´powania kom-
pensacyjnego kwotami pochodzàcymi: ze zwrotu
udzielonych po˝yczek na cele mieszkaniowe, z odsetek
bankowych od Êrodków tego funduszu oraz z op∏at po-
bieranych od korzystajàcych z us∏ug i Êwiadczeƒ so-
cjalnych, finansowanych z tego funduszu, organizowa-
nych przez stoczni´, nie sà przeznaczone na zaspoko-
jenie wierzycieli na zasadach okreÊlonych w ustawie. 

6. Ârodkami, o których mowa w ust. 5, gospodaru-
je zarzàdca kompensacji, wydatkujàc zgromadzone na
odr´bnym rachunku bankowym funduszu Êrodki
zgodnie z przepisami o zak∏adowym funduszu Êwiad-
czeƒ socjalnych.

7. Niewykorzystane Êrodki, o których mowa w ust. 5,
zwi´kszajà Fundusz Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pra-
cowniczych. 

Art. 29. 1. Zarzàdca kompensacji jest zobowiàzany
zakoƒczyç podj´te przez tymczasowego nadzorc´
czynnoÊci, o których mowa w art. 19 ust. 1, w termi-
nie jednego miesiàca od dnia wszcz´cia post´powa-
nia kompensacyjnego. 

2. Je˝eli z jakichkolwiek przyczyn zarzàdca kom-
pensacji nie mo˝e sporzàdziç spisu istotnych sk∏adni-
ków majàtkowych stoczni oraz oszacowania ich war-
toÊci w warunkach wymuszonej sprzeda˝y w termi-
nie, o którym mowa w ust. 1, sk∏ada w tym terminie
Prezesowi Agencji pisemne sprawozdanie ogólne
o stanie majàtku stoczni i o mo˝liwoÊci zaspokojenia
roszczeƒ wierzycieli. 

3. Z∏o˝enie sprawozdania nie zwalnia zarzàdcy
kompensacji od obowiàzku sporzàdzenia dokumen-
tów, o których mowa w ust. 2, gdy tylko b´dzie to
mo˝liwe.

Art. 30. 1. CzynnoÊci prawne stoczni dotyczàce
mienia, wobec którego stocznia utraci∏a prawo zarzà-
du, sà niewa˝ne z mocy prawa.

2. Na wniosek osoby trzeciej zarzàdca kompensa-
cji dokonuje zwrotu na jej rzecz z majàtku stoczni jej
Êwiadczenia wzajemnego, które osoba ta Êwiadczy∏a
w zwiàzku z dokonaniem przez nià ze stocznià czynnoÊ-
ci prawnej, o której mowa w ust. 1. Do zwrotu tego
Êwiadczenia stosuje si´ odpowiednio przepisy o nie-
nale˝nym Êwiadczeniu.

3. Zwrot Êwiadczenia, o którym mowa w ust. 2, na-
st´puje, je˝eli czynnoÊç prawna zosta∏a podj´ta po

———————
4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39,
poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82
i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45,
poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21,
poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21
i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198,
Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r.
Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r.
Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83,
poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73,
poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54,
poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117,
poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139,
poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52,
poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552
i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037,
Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322,
z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635,
Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125,
poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126,
poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271,
Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41,
poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109,
poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139,
poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r.
Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91,
poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162,
poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204,
poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237,
poz. 2384, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86,
poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150,
poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1413 i 1417,
Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538,
Nr 264, poz. 2205 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12,
poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186,
poz. 1379, Nr 208, poz. 1537 i 1540, Nr 226, poz. 1656
i Nr 235, poz. 1699, z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 47, poz. 319,
Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 662, Nr 106, poz. 731, Nr 112,
poz. 766 i 769, Nr 115, poz. 794, Nr 121, poz. 831, Nr 123,
poz. 849, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1287, Nr 192,
poz. 1378 i Nr 247, poz. 1845 oraz z 2008 r. Nr 59, poz. 367,
Nr 96, poz. 609 i 619, Nr 110, poz. 706, Nr 116, poz. 731,
Nr 119, poz. 772, Nr 120, poz. 779, Nr 122, poz. 796, Nr 171,
poz. 1056, Nr 220, poz. 1431, Nr 228, poz. 1507 i Nr 231,
poz. 1547.

5) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 102, poz. 1117, z 2003 r. Nr 49, poz. 408
i Nr 229, poz. 2276, z 2005 r. Nr 132, poz. 1108, Nr 183,
poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 133, poz. 935
i Nr 208, poz. 1540 oraz z 2008 r. Nr 86, poz. 524, Nr 118,
poz. 747, Nr 217, poz. 1381 i Nr 231, poz. 1547.
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wszcz´ciu post´powania kompensacyjnego i przed
obwieszczeniem w Monitorze Sàdowym i Gospodar-
czym postanowienia o wszcz´ciu post´powania kom-
pensacyjnego.

4. Spe∏nienie Êwiadczenia do ràk zarzàdu stoczni
dokonane po obwieszczeniu postanowienia o wszcz´-
ciu post´powania kompensacyjnego w Monitorze Sà-
dowym i Gospodarczym nie zwalnia z obowiàzku
spe∏nienia Êwiadczenia do ràk zarzàdcy kompensacji,
chyba ˝e równowartoÊç Êwiadczenia zosta∏a przekaza-
na przez stoczni´ zarzàdcy kompensacji.

Art. 31. Przepisy art. 30 stosuje si´ równie˝ do
czynnoÊci, które podlegajà ujawnieniu w ksi´dze wie-
czystej i rejestrach, je˝eli przepisy szczególne nie sta-
nowià inaczej.

Art. 32. 1. Po wszcz´ciu post´powania kompensa-
cyjnego nie mo˝na obcià˝yç sk∏adników majàtku stocz-
ni hipotekà przymusowà, hipotekà morskà, hipotekà,
prawem zastawu rejestrowego, zastawu skarbowego
i zastawu ani dokonaç wpisu w ksi´dze wieczystej lub
rejestrze dotyczàcego tych sk∏adników celem zabezpie-
czenia wierzytelnoÊci, chocia˝by powsta∏a ona przed
wszcz´ciem post´powania kompensacyjnego.

2. Wpis w ksi´dze wieczystej lub rejestrze dokona-
ny z naruszeniem ust. 1 podlega wykreÊleniu. Wykre-
Êlenie jest dokonywane na wniosek zarzàdcy kompen-
sacji.

Art. 33. 1. Po wszcz´ciu post´powania kompensa-
cyjnego zmiana lub wygaÊni´cie stosunku prawnego,
którego stronà jest stocznia, sà mo˝liwe tylko wed∏ug
przepisów niniejszej ustawy, a czynnoÊç prawna do-
konana z naruszeniem niniejszej ustawy jest bezsku-
teczna wobec majàtku stoczni, nawet je˝eli umowa
stron przewiduje inny skutek.

2. Je˝eli umowa ramowa, której jednà ze stron jest
stocznia, zastrzega, ˝e poszczególne umowy szczegó-
∏owe, których przedmiotem sà terminowe operacje 
finansowe lub sprzeda˝ papierów wartoÊciowych ze
zobowiàzaniem do ich odkupu, b´dà zawierane w wy-
konaniu umowy ramowej oraz, ˝e rozwiàzanie umo-
wy ramowej powoduje rozwiàzanie wszystkich umów
szczegó∏owych, zawartych w wykonaniu tej umowy,
zarzàdcy kompensacji nie przys∏uguje uprawnienie do
odstàpienia od umowy ramowej, w trybie okreÊlonym
w art. 39.

3. Przez terminowe operacje finansowe, o których
mowa w ust. 2, rozumie si´ operacje, w których ustalo-
no cen´, kurs, stop´ procentowà lub indeks —
a w szczególnoÊci nabywanie walut, papierów wartoÊ-
ciowych, z∏ota lub innych metali szlachetnych, towa-
rów lub praw, w tym umowy obliczone tylko na ró˝ni-
c´ cen, opcje i prawa pochodne — zawarte na umówio-
nà dat´ lub umówiony termin, w obrocie rynkowym.

4. Ka˝da ze stron mo˝e wypowiedzieç umow´,
o której mowa w ust. 2, z zachowaniem ustalonego
w tej umowie sposobu rozliczenia stron na wypadek
rozwiàzania umowy.

5. Dopuszczalne jest potràcenie wierzytelnoÊci wy-
nikajàcej z rozliczenia stron.

6. Do poszczególnych umów szczegó∏owych majà-
cych za przedmiot terminowe operacje finansowe lub
sprzeda˝ papierów wartoÊciowych ze zobowiàzaniem
do ich odkupu — nawet je˝eli nie zosta∏y one zawarte
w wykonaniu umowy ramowej, o której mowa
w ust. 2 — nie stosuje si´ przepisów art. 39.

Art. 34. 1. Zobowiàzania pieni´˝ne stoczni, których
termin p∏atnoÊci Êwiadczenia jeszcze nie nastàpi∏, sta-
jà si´ wymagalne z dniem wszcz´cia post´powania
kompensacyjnego.

2. Zobowiàzania majàtkowe niepieni´˝ne zmienia-
jà si´ z dniem wszcz´cia post´powania kompensacyj-
nego na zobowiàzania pieni´˝ne i z tym dniem stajà
si´ p∏atne, chocia˝by termin ich wykonania jeszcze nie
nastàpi∏.

Art. 35. 1. Z majàtku stoczni mogà byç zaspokojo-
ne odsetki od wierzytelnoÊci, nale˝ne od stoczni, za
okres do dnia wszcz´cia post´powania kompensacyj-
nego.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy odsetek od wierzytel-
noÊci zabezpieczonych hipotekà, hipotekà przymuso-
wà, hipotekà morskà, wpisem w rejestrze, zastawem,
zastawem skarbowym albo zastawem rejestrowym.
Odsetki te mogà byç zaspokojone tylko ze Êrodków
uzyskanych ze sprzeda˝y przedmiotu zabezpieczenia.

Art. 36. 1. Potràcenie wierzytelnoÊci stoczni z wie-
rzytelnoÊcià jej wierzyciela, zwane dalej „potràce-
niem”, jest dopuszczalne, je˝eli obie wierzytelnoÊci
istnia∏y w dniu wszcz´cia post´powania kompensa-
cyjnego, chocia˝by termin wymagalnoÊci jednej
z nich jeszcze nie nastàpi∏.

2. Do potràcenia przedstawia si´ ca∏kowità sum´
wierzytelnoÊci stoczni, a wierzytelnoÊç wierzyciela tyl-
ko w wysokoÊci wierzytelnoÊci g∏ównej wraz z odset-
kami naliczonymi do dnia wszcz´cia post´powania
kompensacyjnego.

3. Je˝eli termin p∏atnoÊci nieoprocentowanego
d∏ugu stoczni w dniu wszcz´cia post´powania kom-
pensacyjnego nie nastàpi∏, do potràcenia przyjmuje
si´ sum´ nale˝noÊci zmniejszonà o odsetki ustawowe,
nie wy˝sze jednak ni˝ szeÊç procent, za czas od dnia
wszcz´cia post´powania kompensacyjnego do dnia
p∏atnoÊci i nie wi´cej ni˝ za okres dwóch lat.

Art. 37. 1. Potràcenie nie jest dopuszczalne, je˝eli
d∏u˝nik stoczni naby∏ wierzytelnoÊç w drodze przele-
wu lub indosu po wszcz´ciu post´powania kompen-
sacyjnego albo naby∏ jà w ciàgu ostatnich trzech mie-
si´cy przed dniem wszcz´cia post´powania kompen-
sacyjnego.

2. Potràcenie jest dopuszczalne, je˝eli nabywca
sta∏ si´ wierzycielem stoczni wskutek sp∏acenia jego
d∏ugu, za który odpowiada∏ osobiÊcie albo okreÊlony-
mi przedmiotami majàtkowymi, i je˝eli nabywca przy-
jà∏ odpowiedzialnoÊç za d∏ug stoczni nie póêniej ni˝ na
rok przed dniem wszcz´cia post´powania kompensa-
cyjnego.

3. Potràcenie nie jest dopuszczalne, je˝eli wierzy-
ciel sta∏ si´ d∏u˝nikiem stoczni po dniu wszcz´cia po-
st´powania kompensacyjnego.
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4. Wierzyciel, który chce skorzystaç z mo˝liwoÊci
potràcenia, sk∏ada o tym oÊwiadczenie nie póêniej ni˝
przy zg∏oszeniu wierzytelnoÊci.

Art. 38. Roszczenie wynikajàce z umowy zawartej
w wyniku przyj´cia oferty z∏o˝onej przez stoczni´ mo-
˝e byç przez wierzyciela dochodzone w post´powaniu
kompensacyjnym tylko wtedy, gdy oÊwiadczenie
o przyj´ciu oferty zosta∏o z∏o˝one stoczni przed dniem
wszcz´cia post´powania kompensacyjnego.

Art. 39. 1. Je˝eli w dniu wszcz´cia post´powania
kompensacyjnego zobowiàzania z umowy wzajemnej
nie zosta∏y wykonane w ca∏oÊci lub w cz´Êci, zarzàdca
kompensacji mo˝e wykonaç zobowiàzanie stoczni
i za˝àdaç od drugiej strony spe∏nienia Êwiadczenia
wzajemnego albo od umowy odstàpiç.

2. Na ˝àdanie drugiej strony, z∏o˝one w formie pi-
semnej z datà pewnà, zarzàdca kompensacji, w termi-
nie dwóch miesi´cy, oÊwiadcza na piÊmie, czy od
umowy odst´puje, czy te˝ ˝àda jej wykonania. Niez∏o-
˝enie w tym terminie oÊwiadczenia przez zarzàdc´
kompensacji uwa˝a si´ za odstàpienie od umowy.

3. Druga strona, która ma obowiàzek spe∏niç
Êwiadczenie na rzecz stoczni wczeÊniej, mo˝e wstrzy-
maç si´ ze spe∏nieniem Êwiadczenia, do czasu spe∏-
nienia lub zabezpieczenia Êwiadczenia wzajemnego. 

Art. 40. Je˝eli zarzàdca kompensacji odst´puje od
umowy, druga strona nie ma prawa do zwrotu spe∏-
nionego Êwiadczenia, chocia˝by Êwiadczenie to znaj-
dowa∏o si´ w majàtku stoczni. Strona, której nie przy-
s∏uguje prawo do zwrotu spe∏nionego Êwiadczenia,
mo˝e dochodziç nale˝noÊci z tytu∏u wykonania zobo-
wiàzania i poniesionych strat. 

Art. 41. 1. Sprzedawca mo˝e ˝àdaç zwrotu rzeczy
ruchomej — tak˝e papierów wartoÊciowych — wys∏a-
nej stoczni bez otrzymania ceny, je˝eli rzecz ta nie zo-
sta∏a obj´ta przed wszcz´ciem post´powania kom-
pensacyjnego przez stoczni´ lub przez osob´ upowa˝-
nionà przez stoczni´ do rozporzàdzania rzeczà. Prawo
˝àdania zwrotu s∏u˝y tak˝e komisantowi, który wys∏a∏
rzecz stoczni.

2. Sprzedawca lub komisant, któremu rzecz zosta-
∏a zwrócona, zwraca koszty, które zosta∏y poniesione
lub majà byç poniesione, oraz otrzymane zaliczki.

3. Zarzàdca kompensacji mo˝e jednak rzecz, o któ-
rej mowa w ust. 1, zatrzymaç, je˝eli zap∏aci nale˝nà od
stoczni cen´ i koszty. Prawo to przys∏uguje zarzàdcy
kompensacji w terminie miesiàca od dnia ˝àdania
zwrotu.

Art. 42. 1. Zastrze˝one w umowie sprzeda˝y na
rzecz sprzedawcy prawo w∏asnoÊci nie wygasa z po-
wodu wszcz´cia post´powania kompensacyjnego, je-
˝eli jest skuteczne wobec jego wierzycieli wed∏ug
przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks
cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z póên. zm.6)).

2. Zastrze˝enie w umowie przeniesienia prawa
w∏asnoÊci na rzecz sprzedawcy oraz umowa przenie-
sienia w∏asnoÊci rzeczy, wierzytelnoÊci lub innego
prawa, zawarte w celu zabezpieczenia wierzytelnoÊci,
sà skuteczne tylko w przypadku, gdy umowa zosta∏a
zawarta przed wszcz´ciem post´powania kompensa-
cyjnego w formie pisemnej z datà pewnà.

Art. 43. 1. Zawarte przez stoczni´ umowy zlecenia
lub komisu, w których stocznia by∏a dajàcym zlecenie
lub komitentem, a tak˝e umowy o zarzàdzanie papie-
rami wartoÊciowymi stoczni wygasajà z dniem 
wszcz´cia post´powania kompensacyjnego. Wierzy-
telnoÊç z tytu∏u poniesionej wskutek tego straty mo˝e
byç dochodzona.

2. Od zawartych przez stoczni´ umów zlecenia lub
komisu, w których stocznia by∏a przyjmujàcym zlece-
nie lub komisantem, mo˝na odstàpiç z dniem wszcz´-
cia post´powania kompensacyjnego bez odszkodo-
wania.

Art. 44. 1. Umowa agencyjna, której stronà jest
stocznia, wygasa z dniem wszcz´cia post´powania
kompensacyjnego.

2. Agent, któremu stocznia da∏a zlecenie, ma pra-
wo dochodziç swojej wierzytelnoÊci powsta∏ej z tytu-
∏u straty poniesionej wskutek wygaÊni´cia umowy.

Art. 45. 1. Po wszcz´ciu post´powania kompensa-
cyjnego, umowa u˝yczenia, której stronà jest stocznia,
ulega rozwiàzaniu na ˝àdanie jednej ze stron, je˝eli
rzecz ju˝ zosta∏a wydana.

2. Je˝eli rzecz nie by∏a jeszcze wydana, umowa,
o której mowa w ust. 1, wygasa.

Art. 46. Po wszcz´ciu post´powania kompensacyj-
nego umowa po˝yczki, której stronà jest stocznia, wy-
gasa, je˝eli przedmiot po˝yczki nie zosta∏ jeszcze wy-
dany.

Art. 47. Pobranie z góry przez stoczni´ przed 
wszcz´ciem post´powania kompensacyjnego czynszu
najmu rzeczy ruchomej za czas d∏u˝szy ni˝ szeÊç mie-
si´cy, liczàc od dnia wszcz´cia post´powania kom-
pensacyjnego, nie zwalnia najemcy od obowiàzku za-
p∏aty czynszu do ràk zarzàdcy kompensacji.

———————
6) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11,

poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r.
Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78,
z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139,
poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114,
poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141,
poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96,
poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783, z 2005 r. Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316 i Nr 172,
poz. 1438, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 164, poz. 1166, z 2007 r. Nr 80, poz. 538, Nr 82, poz. 557 i Nr 181, poz. 1287 oraz
z 2008 r. Nr 116, poz. 731, Nr 163, poz. 1012, Nr 220, poz. 1425 i 1431 i Nr 228, poz. 1506.
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Art. 48. 1. Umowa najmu lub dzier˝awy nierucho-
moÊci stoczni wià˝e strony, je˝eli przedmiot umowy
przed wszcz´ciem post´powania kompensacyjnego
zosta∏ wydany najemcy lub dzier˝awcy.

2. Pobranie z góry przez stoczni´ przed wszcz´-
ciem post´powania kompensacyjnego czynszu najmu
za czas d∏u˝szy ni˝ trzy miesiàce, a czynszu dzier˝awy
za czas d∏u˝szy ni˝ szeÊç miesi´cy, liczàc w obu przy-
padkach od dnia wszcz´cia post´powania kompensa-
cyjnego, jak równie˝ rozporzàdzanie tym czynszem,
nie zwalnia najemcy lub dzier˝awcy od obowiàzku za-
p∏aty czynszu do ràk zarzàdcy kompensacji.

Art. 49. Sprzeda˝ przez zarzàdc´ kompensacji
w toku post´powania kompensacyjnego nieruchomoÊ-
ci stoczni wywo∏uje takie same skutki w stosunku do
umowy najmu lub dzier˝awy, jak sprzeda˝ w post´po-
waniu egzekucyjnym.

Art. 50. 1. Zarzàdca kompensacji mo˝e wypowie-
dzieç umow´ najmu lub dzier˝awy nieruchomoÊci
stoczni z zachowaniem trzymiesi´cznego okresu wy-
powiedzenia tak˝e wtedy, gdy wypowiedzenie tej
umowy przez stoczni´ nie by∏o dopuszczalne. Zarzàd-
ca kompensacji wypowiada takà umow´, je˝eli trwa-
nie umowy utrudnia sprzeda˝ sk∏adników majàtko-
wych stoczni albo gdy czynsz najmu lub dzier˝awy
odbiega od przeci´tnych czynszów za najem lub dzier-
˝aw´ nieruchomoÊci tego samego rodzaju.

2. Druga strona umowy, o której mowa w ust. 1,
mo˝e dochodziç odszkodowania z tytu∏u jej rozwiàza-
nia przed terminem przewidzianym w umowie, zg∏a-
szajàc te wierzytelnoÊci zarzàdcy kompensacji.

Art. 51. 1. Je˝eli w dniu wszcz´cia post´powania
kompensacyjnego przedmiot najmu lub dzier˝awy nie
by∏ jeszcze wydany stoczni, ka˝da ze stron mo˝e od-
stàpiç od umowy najmu lub dzier˝awy nieruchomoÊci
zawartej przez stoczni´ jako najemc´ lub dzier˝awc´.
OÊwiadczenie o odstàpieniu powinno byç z∏o˝one
w terminie dwóch miesi´cy od dnia wszcz´cia post´-
powania kompensacyjnego.

2. Odstàpienie od umowy, o której mowa w ust. 1,
nie pociàga za sobà obowiàzku odszkodowania.

3. Je˝eli przedmiot najmu lub dzier˝awy w dniu
wszcz´cia post´powania kompensacyjnego by∏ ju˝
wydany stoczni, zarzàdca kompensacji mo˝e wypo-
wiedzieç umow´ najmu lub dzier˝awy, tak˝e wtedy,
gdy wypowiedzenie tej umowy przez stoczni´ nie by-
∏o dopuszczalne. Je˝eli umowa dotyczy nieruchomoÊ-
ci, w której prowadzone by∏o przedsi´biorstwo stocz-
ni, wypowiedzenie nast´puje z zachowaniem trzy-
miesi´cznego terminu wypowiedzenia, w innych zaÊ
przypadkach — z zachowaniem terminu ustawowe-
go, chyba ˝e terminy wypowiedzenia przewidziane
w umowie sà krótsze.

4. Rozwiàzanie umowy nie mo˝e nastàpiç przed
up∏ywem terminu, za który czynsz zap∏acono z góry.
Zarzàdca kompensacji wypowiada umow´ najmu lub
dzier˝awy przed tym terminem, je˝eli dalsze trwanie
umowy utrudnia∏oby prowadzenie post´powania
kompensacyjnego, a w szczególnoÊci gdy prowadzi
do zwi´kszenia kosztów post´powania.

5. Wynajmujàcy lub wydzier˝awiajàcy mo˝e do-
chodziç odszkodowania z powodu rozwiàzania najmu
lub dzier˝awy przed terminem przewidzianym w umo-
wie, jednak za czas nie d∏u˝szy ni˝ dwa lata.

Art. 52. 1. Z dniem wszcz´cia post´powania kom-
pensacyjnego umowa kredytu, której stronà jest
stocznia, wygasa, je˝eli przed tym terminem kredyto-
dawca nie przekaza∏ Êrodków pieni´˝nych do dyspo-
zycji stoczni. Kredytodawca mo˝e dochodziç napra-
wienia szkody, zg∏aszajàc te wierzytelnoÊci w post´-
powaniu kompensacyjnym.

2. W razie oddania, na podstawie umowy, o której
mowa w ust. 1, do dyspozycji stoczni przed dniem
wszcz´cia post´powania kompensacyjnego cz´Êci
Êrodków pieni´˝nych, stocznia traci prawo do ˝àdania
wyp∏aty cz´Êci nieprzekazanej. 

Art. 53. 1. Wszcz´cie post´powania kompensacyj-
nego nie ma wp∏ywu na umowy: rachunku bankowe-
go i rachunku papierów wartoÊciowych stoczni, z za-
strze˝eniem ust. 2.

2. Od dnia ustanowienia zarzàdcy kompensacji
dysponentem rachunków, o których mowa w ust. 1,
jest wy∏àcznie zarzàdca kompensacji.

3. Zarzàdca kompensacji gromadzi kwoty uzyska-
ne ze sprzeda˝y sk∏adników majàtkowych stoczni oraz
kwoty niezb´dne do pokrycia kosztów i wydatków po-
st´powania na wyodr´bnionym w tym celu subkoncie
rachunku bankowego stoczni, zwanym dalej „subkon-
tem rachunku bankowego stoczni”.

Art. 54. 1. Z dniem wszcz´cia post´powania kom-
pensacyjnego wygasajà umowy o udost´pnienie skry-
tek sejfowych oraz umowy przechowania zawarte
przez stoczni´ z bankiem. Wydanie z∏o˝onych w skryt-
kach przedmiotów lub papierów wartoÊciowych nast´-
puje w terminie uzgodnionym z zarzàdcà kompensacji,
jednak nie póêniej ni˝ w terminie dwóch miesi´cy od
dnia wszcz´cia post´powania kompensacyjnego.

2. Za okres korzystania ze skrytek i innych form
przechowania po wszcz´ciu post´powania kompen-
sacyjnego bank pobiera op∏aty wed∏ug stawek obo-
wiàzujàcych strony w ostatnim miesiàcu przed dniem
wszcz´cia post´powania kompensacyjnego.

3. Roszczenia banku, o których mowa w ust. 2,
mogà byç dochodzone wed∏ug zasad okreÊlonych dla
dochodzenia zwrotu kosztów post´powania.

Art. 55. 1. W razie wszcz´cia post´powania kom-
pensacyjnego wobec stoczni korzystajàcej z rzeczy na
podstawie umowy leasingu, zarzàdca kompensacji
mo˝e, w terminie dwóch miesi´cy od dnia wszcz´cia
post´powania kompensacyjnego, wypowiedzieç umo-
w´ leasingu ze skutkiem natychmiastowym.

2. Po wszcz´ciu post´powania kompensacyjnego
do stoczni jako podmiotu finansujàcego leasing prze-
pisu art. 39 nie stosuje si´.

Art. 56. 1. Wszcz´cie post´powania kompensacyj-
nego nie ma wp∏ywu na zawarte przez stoczni´ umo-
wy obowiàzkowego ubezpieczenia majàtkowego.
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2. Do umów, o których mowa w ust. 1, zawartych
przez stoczni´ przed dniem wszcz´cia post´powania
kompensacyjnego stosuje si´ odpowiednio przepisy
art. 39.

Art. 57. 1. Od dnia wszcz´cia post´powania kom-
pensacyjnego: 

1) nie mogà byç wszczynane przeciwko stoczni po-
st´powania zabezpieczajàce, a wszcz´te podlegajà
z mocy prawa zawieszeniu;

2) zawiesza si´ sp∏at´ zobowiàzaƒ stoczni powsta-
∏ych przed dniem wszcz´cia post´powania kom-
pensacyjnego;

3) zawiesza si´ naliczanie i bieg odsetek nale˝nych
od stoczni;

4) prawa i obowiàzki wynikajàce z udzielonych po˝y-
czek, por´czeƒ lub gwarancji wykonania zobowià-
zaƒ przez stoczni´ wykonuje wy∏àcznie zarzàdca
kompensacji;

5) nie mogà byç zawierane umowy o budow´ no-
wych statków.

2. Sumy uzyskane w zawieszonym post´powaniu
egzekucyjnym i niewydane przelewa si´ na subkonto
rachunku bankowego stoczni, a wierzyciele, którzy
prowadzili egzekucj´, b´dà zaspokojeni wed∏ug prze-
pisów niniejszej ustawy.

3. Zaspokojenie wierzycieli, których roszczenie za-
bezpieczono hipotekà przymusowà, hipotekà morskà,
hipotekà, prawem zastawu skarbowego, zastawu reje-
strowego oraz zastawu, nast´puje wed∏ug przepisów
ustawy.

4. W czasie post´powania kompensacyjnego nie-
dopuszczalne jest wszcz´cie post´powaƒ egzekucyj-
nych z majàtku stoczni przeciwko stoczni. Orzeczenie
zasàdzajàce Êwiadczenie od stoczni wydane po 
wszcz´ciu post´powania kompensacyjnego podlega
wykonaniu wed∏ug przepisów ustawy.

Art. 58. 1. Od dnia wszcz´cia post´powania kom-
pensacyjnego do dnia jego zakoƒczenia albo umorze-
nia post´powania kompensacyjnego nie mo˝e byç
og∏oszona upad∏oÊç stoczni, której dotyczy kompen-
sacja.

2. Post´powania w przedmiocie og∏oszenia upad-
∏oÊci stoczni b´dàce w toku, podlegajà zawieszeniu
z dniem wszcz´cia post´powania kompensacyjnego do
dnia zakoƒczenia albo umorzenia tego post´powania.

3. Od dnia z∏o˝enia wniosku o wszcz´cie post´po-
wania kompensacyjnego przez stoczni´ do stoczni nie
stosuje si´ przepisów o obowiàzku z∏o˝enia wniosku
o og∏oszenie upad∏oÊci. 

4. Z dniem z∏o˝enia wniosku o wszcz´cie post´po-
wania kompensacyjnego cz∏onkowie organów stoczni
sà zwolnieni z wszelkiej odpowiedzialnoÊci okreÊlonej
w odr´bnych przepisach prawa, wynikajàcej z niewy-
pe∏nienia obowiàzku z∏o˝enia wniosku o og∏oszenie
upad∏oÊci. W szczególnoÊci cz∏onkowie zarzàdu stocz-
ni sà zwolnieni z odpowiedzialnoÊci okreÊlonej

w art. 116 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordy-
nacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z póên.
zm.7)) oraz z odpowiedzialnoÊci okreÊlonej w art. 299
ustawy z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. — Kodeks spó∏ek
handlowych.

Art. 59. Zarzàdca kompensacji mo˝e, po zasi´gni´-
ciu opinii rady wierzycieli, spe∏niaç Êwiadczenia wyni-
kajàce z zobowiàzaƒ powsta∏ych po dniu wszcz´cia
post´powania kompensacyjnego oraz z zobowiàzaƒ
powsta∏ych przed wszcz´ciem post´powania kom-
pensacyjnego, je˝eli jest to niezb´dne do prowadze-
nia dzia∏alnoÊci gospodarczej, w celu ochrony wartoÊ-
ci majàtku stoczni podlegajàcego sprzeda˝y. Powy˝-
sze czynnoÊci nie mogà prowadziç do zawarcia umów
o budow´ nowych statków.

Art. 60. Zapis na sàd polubowny dokonany przez
stoczni´ traci moc z dniem wszcz´cia post´powania
kompensacyjnego, a toczàce si´ ju˝ post´powania
ulegajà umorzeniu.

Art. 61. 1. Post´powania sàdowe i administracyj-
ne dotyczàce majàtku stoczni mogà byç wszcz´te i da-
lej prowadzone jedynie przez zarzàdc´ kompensacji
lub przeciwko niemu.

2. Post´powania, o których mowa w ust. 1, zarzàd-
ca kompensacji prowadzi na rzecz stoczni, lecz
w imieniu w∏asnym.

Art. 62. Po obwieszczeniu postanowienia 
o wszcz´ciu post´powania kompensacyjnego w Mo-
nitorze Sàdowym i Gospodarczym, banki, w których
stocznia ma rachunki bankowe, sejfy lub skrytki, zo-
bowiàzane sà zawiadomiç o tym Prezesa Agencji.

Art. 63. Organy administracji publicznej obowiàza-
ne sà udzielaç pomocy Prezesowi Agencji w wykony-
waniu jego czynnoÊci zwiàzanych z post´powaniem
kompensacyjnym.

Rozdzia∏ 7

Niezale˝ny zarzàdca kompensacji

Art. 64. 1. Zarzàdcà kompensacji mo˝e byç osoba
fizyczna posiadajàca licencj´ syndyka lub osoby,
o których mowa w art. 25 ustawy z dnia 15 czerwca
2007 r. o licencji syndyka lub osoba, która prowadzi∏a
likwidacj´.

2. Zarzàdcà kompensacji mo˝e byç równie˝ spó∏ka
handlowa, która prowadzi∏a likwidacj´ lub, której
wspólnicy ponoszàcy odpowiedzialnoÊç za zobowià-
zania spó∏ki bez ograniczenia ca∏ym swoim majàtkiem
albo przynajmniej jeden z cz∏onków zarzàdu reprezen-
tujàcy spó∏k´ posiada uprawnienia, o których mowa
w ust. 1.

———————
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86,
poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470,
Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590
i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120,
poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671 oraz
z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180,
poz. 1109 i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320.
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Art. 65. 1. CzynnoÊci zarzàdcy kompensacji mogà
wykonywaç wy∏àcznie osoby, o których mowa
w art. 64 ust. 1 lub osoby, które prowadzi∏y likwidacj´.

2. Zarzàdcà kompensacji nie mo˝e byç osoba, która:

1) jest wierzycielem lub d∏u˝nikiem stoczni, ma∏˝on-
kiem, wst´pnym, zst´pnym, rodzeƒstwem, powi-
nowatym cz∏onka organu stoczni lub wierzyciela
stoczni w tej samej linii czy stopniu, osobà pozo-
stajàcà z nim w stosunku przysposobienia lub ma∏-
˝onkiem tej osoby albo osobà pozostajàcà z cz∏on-
kiem zarzàdu stoczni w faktycznym zwiàzku,
wspólnie z nim zamieszkujàcà i gospodarujàcà;

2) jest lub by∏a zatrudniona przez stoczni´ na podsta-
wie stosunku pracy albo innego stosunku prawne-
go albo te˝ jest lub by∏a cz∏onkiem organu, wspól-
nikiem lub akcjonariuszem stoczni. 

3. Zarzàdca kompensacji oraz jego ma∏˝onek,
wst´pny, zst´pny, rodzeƒstwo, osoba pozostajàca
z nim w stosunku przysposobienia lub ma∏˝onek ta-
kiej osoby, jak równie˝ osoba pozostajàca z nim w fak-
tycznym zwiàzku, wspólnie z nim zamieszkujàca 
i gospodarujàca, nie mogà nabyç rzeczy ani praw po-
chodzàcych ze sprzeda˝y dokonanej w post´powaniu
kompensacyjnym, w którym sprawuje lub sprawowa-
∏a t´ funkcj´.

4. Przeszkoda, o której mowa w ust. 2 pkt 1, trwa
mimo ustania ma∏˝eƒstwa lub przysposobienia.

Art. 66. 1. W sprawach dotyczàcych ochrony ma-
jàtku stoczni, sprzeda˝y sk∏adników majàtkowych
stoczni, sp∏aty wierzycieli oraz ochrony praw pracow-
ników w post´powaniu kompensacyjnym, zarzàdca
kompensacji dokonuje czynnoÊci na rachunek stoczni,
lecz w imieniu w∏asnym. 

2. Zarzàdca kompensacji nie odpowiada za zobo-
wiàzania zaciàgni´te w sprawach, o których mowa
w ust. 1.

3. Zarzàdca kompensacji odpowiada za szkod´
wyrzàdzonà na skutek nienale˝ytego wykonywania
swoich obowiàzków.

4. Rada wierzycieli odwo∏uje zarzàdc´ kompensa-
cji, je˝eli oczywistym jest, ˝e nie pe∏ni nale˝ycie swo-
ich obowiàzków lub z powodu przeszkody nie mo˝e
ich pe∏niç. Uchwa∏a o odwo∏aniu zarzàdcy kompensa-
cji z powodu nienale˝ytego pe∏nienia obowiàzków
wymaga uzasadnienia.

5. W razie Êmierci zarzàdcy kompensacji b´dàcego
osobà fizycznà albo w razie likwidacji lub upad∏oÊci
zarzàdcy kompensacji b´dàcego spó∏kà handlowà, ra-
da wierzycieli wyznacza innà osob´ na zarzàdc´ kom-
pensacji.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, lub gdy
zarzàdca zrezygnuje z pe∏nienia funkcji, rada wierzy-
cieli powo∏uje nowego zarzàdc´ kompensacji.

Art. 67. 1. Zarzàdca kompensacji mo˝e udzielaç
pe∏nomocnictw do dokonywania czynnoÊci prawnych.
Mo˝e te˝ udzielaç pe∏nomocnictw procesowych.

2. Za szkod´ wyrzàdzonà przez pe∏nomocników
zarzàdca kompensacji odpowiada jak za dzia∏anie 
w∏asne.

Art. 68. 1. Zarzàdca kompensacji ma prawo do zry-
cza∏towanego wynagrodzenia miesi´cznego za swoje
czynnoÊci w wysokoÊci okreÊlonej w umowie zlecenia
zawartej z Prezesem Agencji, nie wy˝szej jednak˝e ni˝
okreÊlona w art. 8 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 10
ust. 4, z zastrze˝eniem ust. 2. WysokoÊç wynagrodze-
nia jest jawna.

2. Przepisów ust. 1 nie stosuje si´ w wypadku
okreÊlonym w art. 3 ust. 2 ustawy, o której mowa
w art. 10 ust. 4.

3. Zarzàdcy kompensacji przys∏uguje prawo do
zwrotu wydatków.

4. W razie Êmierci zarzàdcy kompensacji b´dàcego
osobà fizycznà roszczenie o nale˝ne mu wynagrodze-
nie oraz o zwrot wydatków nale˝y do spadku po nim.

5. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do nast´p-
ców prawnych zarzàdcy kompensacji b´dàcego osobà
prawnà w wypadku jego likwidacji lub upad∏oÊci.

Art. 69. 1. Zarzàdca kompensacji sk∏ada radzie
wierzycieli, obserwatorowi oraz ministrowi w∏aÊciwe-
mu do spraw Skarbu Paƒstwa, nie rzadziej ni˝ raz na
miesiàc, sprawozdanie ze swoich czynnoÊci oraz 
sprawozdanie rachunkowe z uzasadnieniem.

2. Po zakoƒczeniu swojej dzia∏alnoÊci zarzàdca
kompensacji sk∏ada podmiotom, o których mowa
w ust. 1, sprawozdanie ostateczne obejmujàce spra-
wozdanie ze swoich czynnoÊci oraz sprawozdanie ra-
chunkowe.

3. Do sprawozdaƒ, o których mowa w ust. 1 i 2, nie
stosuje si´ przepisów o rachunkowoÊci. 

4. Zarzàdca kompensacji wykonuje obowiàzki
sprawozdawcze, jakie cià˝y∏yby na stoczni. 

Art. 70. 1. Zarzàdca kompensacji prowadzi przed-
si´biorstwo stoczni tylko w zakresie niezb´dnym dla
ochrony wartoÊci sk∏adników majàtkowych podlega-
jàcych sprzeda˝y oraz ochrony interesów wierzycieli.

2. Zarzàdca kompensacji sporzàdza spis istotnych
sk∏adników majàtkowych stoczni i sprawozdanie 
finansowe na dzieƒ poprzedzajàcy wszcz´cie post´po-
wania kompensacyjnego, je˝eli dotychczas w toku po-
st´powania nie zosta∏y sporzàdzone. 

3. Zarzàdca kompensacji niezw∏ocznie po wszcz´-
ciu post´powania kompensacyjnego przyst´puje do
sporzàdzenia planu sprzeda˝y sk∏adników majàtko-
wych stoczni, o którym mowa w art. 76 ust. 1,
z uwzgl´dnieniem czynnoÊci, o których mowa w art. 19
ust. 1.

Art. 71. Zarzàdca kompensacji podejmuje niezb´d-
ne czynnoÊci celem ujawnienia postanowienia 
o wszcz´ciu post´powania kompensacyjnego w ksi´-
dze wieczystej oraz w innych ksi´gach i rejestrach, do
których wpisany jest majàtek stoczni.
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Art. 72. 1. Zarzàdca kompensacji zawiadamia pla-
cówki pocztowe o wszcz´ciu post´powania kompen-
sacyjnego. Placówki te dor´czajà zarzàdcy kompensa-
cji adresowanà do stoczni korespondencj´ i wszelkie
przesy∏ki. Zarzàdca kompensacji wydaje stoczni kore-
spondencj´ i przesy∏ki, które nie dotyczà majàtku
stoczni lub których zatrzymanie nie jest potrzebne ze
wzgl´du na zawarte w nich wiadomoÊci.

2. Zarzàdca kompensacji wzywa przedsi´biorstwa
przewozowe, przedsi´biorstwa spedycyjne i domy
sk∏adowe, w których znajdujà si´ lub mogà znajdowaç
si´ towary nale˝àce do stoczni lub przesy∏ki do niej
adresowane, o przekazanie zarzàdcy kompensacji
przesy∏ek lub towarów oraz aby nie wykonywa∏y po-
leceƒ kierowanych do nich przez zarzàd stoczni lub in-
ne osoby uprawnione do reprezentacji stoczni.

Art. 73. 1. Zarzàdca kompensacji, a do czasu jego
ustanowienia, zarzàd stoczni, niezw∏ocznie wykonuje
obowiàzki przewidziane przepisami ustawy z dnia
13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeƒ pracowniczych
w razie niewyp∏acalnoÊci pracodawcy, w stosunku do
roszczeƒ pracowniczych okreÊlonych w niniejszej
ustawie.

2. Do roszczeƒ pracowniczych, zaspakajanych ze
Êrodków Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pra-
cowniczych w zakresie okreÊlonym w ustawie, nie
stosuje si´ ograniczeƒ dotyczàcych katalogu Êwiad-
czeƒ, ich wysokoÊci oraz okresu zaspakajania, wynika-
jàcych z przepisów ustawy, o której mowa w ust. 1.
Roszczenia, o których mowa w ust. 1, sà zaspakajane
na podstawie sporzàdzanej przez zarzàdc´ kompensa-
cji listy pracowników zawierajàcej wyliczonà kwot´
nale˝nych wynagrodzeƒ za dany miesiàc wraz z nale˝-
nymi sk∏adkami na ubezpieczenia spo∏eczne w cz´Êci
finansowanej przez pracodawc´ na podstawie przepi-
sów o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych oraz listy
pracowników z wyliczonà kwotà odszkodowania,
o którym mowa w art. 118 ust. 2, art. 120 ust. 2
i art. 121 ust. 1.

3. Przekazane z Funduszu Gwarantowanych
Âwiadczeƒ Pracowniczych Êrodki nie wchodzà do ma-
jàtku stoczni i nie mogà s∏u˝yç zaspokojeniu innych
ni˝ uprawnieni do ich odbioru wierzycieli.

4. Funduszowi Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pra-
cowniczych nie przys∏uguje roszczenie o zwrot, z kwot
uzyskanych ze sprzeda˝y sk∏adników majàtkowych
stoczni w post´powaniu kompensacyjnym, Êwiad-
czeƒ Funduszu wyp∏aconych pracownikom stoczni
zgodnie z przepisami niniejszej ustawy. 

5. W zakresie okreÊlonym w ust. 1—3 oraz rozlicza-
nia Êrodków Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ
Pracowniczych, przekazanych na zaspokojenie rosz-
czeƒ pracowniczych, odpowiednio umocowani przez
ministra w∏aÊciwego do spraw pracy przedstawiciele
Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracowniczych
majà prawo ˝àdania informacji, odpisów i kserokopii
dokumentów poÊwiadczonych za zgodnoÊç z orygina-
∏em oraz prawo wglàdu do dokumentów b´dàcych
w dyspozycji stoczni, zarzàdu, tymczasowego nadzorcy
i zarzàdcy kompensacji, z zachowaniem przepisów
o ochronie informacji prawnie chronionych.

Art. 74. Organy administracji publicznej obowiàza-
ne sà udzielaç zarzàdcy kompensacji pomocy w wyko-
nywaniu jego czynnoÊci zwiàzanych z post´powa-
niem kompensacyjnym.

Art. 75. Zarzàdca kompensacji pe∏ni swoje obo-
wiàzki do czasu zakoƒczenia albo umorzenia post´po-
wania kompensacyjnego.

Rozdzia∏ 8

Plan sprzeda˝y sk∏adników majàtkowych stoczni

Art. 76. 1. Zarzàdca kompensacji, w terminie nie
d∏u˝szym ni˝ miesiàc od dnia wszcz´cia post´powa-
nia kompensacyjnego, przyst´puje do wyceny warto-
Êci sk∏adników majàtkowych stoczni oraz sporzàdze-
nia planu sprzeda˝y sk∏adników majàtkowych stoczni
(plan sprzeda˝y). W tym celu zarzàdca kompensacji
mo˝e zleciç:

1) przeprowadzenie badania sprawozdania finanso-
wego — powo∏anemu w tym celu bieg∏emu rewi-
dentowi lub podmiotowi zatrudniajàcemu bie-
g∏ych rewidentów, lub podmiotowi, na rzecz które-
go biegli rewidenci Êwiadczà swoje us∏ugi na pod-
stawie innego stosunku prawnego ni˝ umowa
o prac´;

2) wykonanie szczegó∏owego projektu podzia∏u ma-
jàtku stoczni na zespo∏y sk∏adników nadajàcych
si´ do gospodarczego wykorzystania pod wzgl´-
dem technicznym i technologicznym celem przy-
gotowania ich do sprzeda˝y — powo∏anym w tym
celu bieg∏ym wpisanym na list´ bieg∏ych sàdo-
wych z zakresu wyceny, organizacji i zarzàdzania
lub podmiotowi zatrudniajàcemu bieg∏ych, lub
podmiotowi, na rzecz którego biegli Êwiadczà
swoje us∏ugi na podstawie innego stosunku praw-
nego ni˝ umowa o prac´;

3) dokonanie wyceny wartoÊci rynkowej majàtku
stoczni w warunkach wymuszonej sprzeda˝y,
w ca∏oÊci oraz z uwzgl´dnieniem podzia∏u, o któ-
rym mowa w pkt 2 — powo∏anym w tym celu bie-
g∏ym wpisanym na list´ bieg∏ych sàdowych z za-
kresu wyceny, organizacji i zarzàdzania lub pod-
miotowi zatrudniajàcemu bieg∏ych, lub podmioto-
wi, na rzecz którego biegli Êwiadczà swoje us∏ugi
na podstawie innego stosunku prawnego ni˝
umowa o prac´. 

2. Wycena, o której mowa w ust. 1 pkt 3, powinna
dla ka˝dego wydzielonego zespo∏u sk∏adników majàt-
ku stoczni wskazywaç: nieruchomoÊci wchodzàce
w jego sk∏ad, ich obszar oraz oznaczenie ksi´gi wie-
czystej lub zbioru dokumentów, inne Êrodki trwa∏e,
stwierdzone prawa, a tak˝e obcià˝enia.

3. W wycenie, o której mowa w ust. 1 pkt 3, nale-
˝y odr´bnie podaç wartoÊç majàtku stoczni w ca∏oÊci
oraz wartoÊç wydzielonych zespo∏ów sk∏adników ma-
jàtku stoczni, przeznaczonych do sprzeda˝y bez
uwzgl´dnienia wp∏ywu na te wartoÊci obcià˝eƒ zabez-
pieczajàcych wierzytelnoÊci osób trzecich oraz praw
i roszczeƒ, o których mowa w ust. 4.
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4. Je˝eli sk∏adniki majàtku stoczni obcià˝one sà hi-
potekà przymusowà, hipotekà morskà, hipotekà, za-
stawem skarbowym, zastawem rejestrowym, zasta-
wem, a tak˝e prawami i roszczeniami osobistymi,
w wycenie, o której mowa w ust. 1 pkt 3, nale˝y od-
dzielnie podaç ich wartoÊç oraz wartoÊci sk∏adników
majàtku obcià˝onych, a tak˝e stosunek wartoÊci tych
praw do wartoÊci zespo∏u sk∏adników.

5. Podzia∏u majàtku stoczni dokonuje si´ na zespo-
∏y sk∏adników tak, aby by∏y one atrakcyjne dla kupujà-
cych — w celu osiàgni´cia maksymalizacji wp∏ywów
z ich sprzeda˝y.

6. Do zleceƒ, o których mowa w ust. 1, nie stosuje
si´ przepisów o zamówieniach publicznych oraz o ko-
mercjalizacji i prywatyzacji. Wybór bieg∏ych odbywa
si´ w drodze przetargu.

Art. 77. Po zakoƒczeniu badania sprawozdania fi-
nansowego, sporzàdzeniu projektu podzia∏u majàtku
stoczni na zespo∏y sk∏adników oraz dokonaniu wyce-
ny wartoÊci rynkowej majàtku stoczni, o których mo-
wa w art. 76 ust. 1, jednak nie póêniej ni˝ w terminie
2 miesi´cy od dnia wszcz´cia post´powania kompen-
sacyjnego, zarzàdca kompensacji sporzàdza: 

1) plan sprzeda˝y;

2) spis znanych na dzieƒ sporzàdzenia planu sprze-
da˝y zobowiàzaƒ publicznoprawnych, z podzia∏em
na poszczególne tytu∏y i lata oraz ze wskazaniem
kwot zaleg∏oÊci, odsetek za zw∏ok´ i op∏at prolon-
gacyjnych, a tak˝e list´ zabezpieczeƒ tych wierzy-
telnoÊci;

3) spis znanych na dzieƒ sporzàdzenia planu sprze-
da˝y zobowiàzaƒ cywilnoprawnych, z podzia∏em
na wierzycieli, tytu∏y, lata, oraz ze wskazaniem
kwot zaleg∏oÊci, odsetek za zw∏ok´, a tak˝e list´ za-
bezpieczeƒ tych wierzytelnoÊci. 

Art. 78. Plan sprzeda˝y zawiera:

1) okreÊlenie zespo∏ów sk∏adników majàtkowych
stoczni podlegajàcych sprzeda˝y; 

2) okreÊlenie szczegó∏owego trybu i oznaczenie ter-
minów sprzeda˝y poszczególnych zespo∏ów sk∏ad-
ników majàtkowych stoczni;

3) preliminarz kosztów i wydatków zwiàzanych z re-
alizacjà planu sprzeda˝y. 

Art. 79. 1. Po przekazaniu przez zarzàdc´ kompen-
sacji planu sprzeda˝y, Prezes Agencji wydaje postano-
wienie o jego zatwierdzeniu po uzyskaniu opinii rady
wierzycieli i opinii przedstawicieli pracowników. Po-
stanowienie o zatwierdzeniu planu sprzeda˝y, zawiera
w szczególnoÊci: 

1) oznaczenie firmy i siedziby stoczni;

2) okreÊlenie trybu i oznaczenie terminów sprzeda˝y
poszczególnych zespo∏ów sk∏adników majàtko-
wych stoczni. 

2. Prezes Agencji wydaje postanowienie w spra-
wie zatwierdzenia planu sprzeda˝y, w terminie 7 dni
od dnia otrzymania planu sprzeda˝y. Nieprzed∏o˝enie

opinii lub wydanie opinii negatywnej przez podmioty,
o których mowa w ust. 1, nie stanowi przeszkody do
wydania postanowienia.

3. Z dniem wydania postanowienia, o którym mo-
wa w ust. 1, projekt planu sprzeda˝y staje si´ planem
sprzeda˝y. Plan sprzeda˝y stanowi za∏àcznik do posta-
nowienia, o którym mowa w ust. 1.

4. Sprzeda˝ poszczególnych zespo∏ów sk∏adników
majàtkowych stoczni powinna nastàpiç w terminie
wskazanym w postanowieniu o zatwierdzeniu planu
sprzeda˝y.

5. Na wniosek zarzàdcy kompensacji, w przypad-
ku, w którym jest to uzasadnione ochronà wartoÊci
sk∏adników majàtkowych podlegajàcych sprzeda˝y
i ochronà interesów wierzycieli stoczni, termin, o któ-
rym mowa w ust. 4, mo˝e byç przed∏u˝ony, jednak nie
d∏u˝ej ni˝ na okres kolejnych 3 miesi´cy.

Art. 80. W wypadku, w którym jest to uzasadnione
ochronà wartoÊci sk∏adników majàtkowych podlega-
jàcych sprzeda˝y i ochronà interesów wierzycieli
stoczni, zarzàdca kompensacji mo˝e przeprowadziç
lub zleciç ponownà analiz´ sposobu podzia∏u majàtku
stoczni, je˝eli mo˝e to przyczyniç si´ do efektywnej re-
alizacji planu sprzeda˝y. Zmieniony na tej podstawie
plan sprzeda˝y podlega zatwierdzeniu na zasadach
okreÊlonych w art. 79.

Rozdzia∏ 9

Sprzeda˝ sk∏adników majàtku stoczni

Art. 81. Sprzeda˝ sk∏adników majàtkowych stoczni
mo˝e byç poprzedzona umowà dzier˝awy, zawartà
przez zarzàdc´ kompensacji, je˝eli przemawiajà za
tym wzgl´dy ekonomiczne. Przedmiotem dzier˝awy
nie mo˝e byç jednak˝e ca∏e przedsi´biorstwo stoczni.

Art. 82. 1. Zarzàdca kompensacji dokonuje sprze-
da˝y sk∏adników majàtku stoczni wyodr´bnionych
w planie sprzeda˝y, na rzecz kupujàcego wy∏onionego
w otwartym, przejrzystym, bezwarunkowym, niedy-
skryminacyjnym, przeprowadzonym z zachowaniem
warunków uczciwej konkurencji, przetargu nieograni-
czonym. Do przetargu stosuje si´ przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, z tym ˝e:

1) szczegó∏owà procedur´ przetargu oraz wysokoÊç
wadium okreÊla Prezes Agencji w postanowieniu,
o którym mowa w art. 79;

2) o przetargu nale˝y zawiadomiç przez og∏oszenie
w prasie o zasi´gu ogólnokrajowym i w prasie
o zasi´gu lokalnym, co najmniej na dwa tygodnie,
a je˝eli przetarg dotyczy sk∏adników majàtkowych
stanowiàcych nieruchomoÊci — co najmniej na
osiem tygodni przed jego terminem;

3) przetarg prowadzi zarzàdca kompensacji;

4) otwarcia ofert dokonuje zarzàdca kompensacji;

5) wyboru oferty dokonuje zarzàdca kompensacji;

6) postanowienie o zakoƒczeniu procedury przetar-
gowej wydaje Prezes Agencji, w terminie nie d∏u˝-
szym ni˝ tydzieƒ od dnia wyboru oferty.
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2. W przypadku braku wa˝nych ofert w pierwszym
przetargu lub w przypadku niewy∏onienia kupujàcego
w pierwszym przetargu z innych przyczyn, zarzàdca
kompensacji sprzedaje sk∏adniki majàtku stoczni
w drodze aukcji z cenà wywo∏awczà nie ni˝szà od: 

1) najwy˝szej ceny zaoferowanej w przetargu, który
nie doszed∏ do skutku;

2) ceny oszacowania w przypadku, w którym prze-
targ nie doszed∏ do skutku z powodu nie z∏o˝enia
w przetargu ˝adnej oferty nabycia sk∏adników ma-
jàtkowych stoczni. 

3. Do aukcji stosuje si´ odpowiednio przepisy ust. 1. 

4. Do wydzier˝awienia sk∏adników majàtkowych
stoczni na podstawie art. 81, oraz do sprzeda˝y sk∏ad-
ników majàtkowych stoczni w trybie, o którym mowa
w ust. 1—3, nie stosuje si´ przepisów: ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171,
poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505), art. 1
ust. 2 pkt 2, art. 18 ust. 2 pkt 3, art. 19 i art. 19b usta-
wy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywa-
tyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z póên.
zm.8)), art. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o por-
tach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 110,
poz. 967, z póên. zm.9)) oraz art. 5a—5c ustawy z dnia
8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania upraw-
nieƒ przys∏ugujàcych Skarbowi Paƒstwa (Dz. U.
Nr 106, poz. 493, z póên. zm.10)).

5. Procedura sprzeda˝y przewidziana ustawà po-
winna byç zakoƒczona do dnia 31 maja 2009 r., chyba
˝e Komisja Europejska wyrazi zgod´ na przed∏u˝enie
tego terminu w przypadku, gdy oka˝e si´ to niezb´d-
ne do osiàgni´cia celów post´powania kompensacyj-
nego.

Art. 83. 1. Sprzeda˝ sk∏adników majàtku stoczni
nast´puje w drodze umowy sprzeda˝y zawartej mi´-
dzy stocznià a kupujàcym lub kupujàcymi.

2. Umow´ lub umowy sprzeda˝y zawiera w imie-
niu w∏asnym, lecz na rachunek stoczni, zarzàdca kom-
pensacji.

3. Zap∏ata nast´puje w drodze przelewu ca∏ej ceny
nabycia na subkonto rachunku bankowego stoczni.

Art. 84. 1. Sprzeda˝ sk∏adników majàtkowych
stoczni dokonana w post´powaniu kompensacyjnym
ma skutki sprzeda˝y egzekucyjnej. Kupujàcy sk∏adniki
majàtku stoczni kupuje je w stanie wolnym od obcià-
˝eƒ i nie odpowiada za zobowiàzania stoczni.

2. Z chwilà przejÊcia w∏asnoÊci na kupujàcego wy-
gasajà hipoteki, hipoteki przymusowe, hipoteki mor-
skie, zastawy skarbowe, zastawy rejestrowe, zastawy
(prawa rzeczowe), oraz prawa i roszczenia osobiste
cià˝àce na ruchomych i nieruchomych sk∏adnikach
majàtku. W miejsce tych praw powstaje prawo do za-
spokojenia z kwoty uzyskanej ze sprzeda˝y majàtku.

3. Pozostajà w mocy cià˝àce na nieruchomoÊci lub
cià˝àce na u˝ytkowaniu wieczystym gruntu, sprzeda-
nych zgodnie z art. 82 i 83:

1) s∏u˝ebnoÊci gruntowe;

2) s∏u˝ebnoÊci osobiste;

3) s∏u˝ebnoÊci przesy∏u.

4. Odpis umowy przenoszàcej w∏asnoÊç na kupu-
jàcego wraz z pisemnym potwierdzeniem zap∏acenia
przez nabywc´ ca∏ej ceny nabycia, jest tytu∏em do wy-
kreÊlenia w ksi´dze wieczystej, rejestrze zastawów,
zbiorze dokumentów lub innych rejestrach publicz-
nych wszelkich praw, które wygas∏y, zgodnie z ust. 2.

5. Je˝eli z dzia∏alnoÊcià prowadzonà na nabywa-
nych sk∏adnikach majàtku stoczni zwiàzane sà konce-
sje, zezwolenia i licencje, które zosta∏y udzielone
stoczni, przechodzà one na kupujàcego, chyba ˝e
ustawa lub decyzja o ich udzieleniu stanowi inaczej.

6. Koszty nabycia sk∏adników majàtkowych stoczni
sprzedanych zgodnie z art. 82 i 83 ponoszà kupujàcy.

7. Do sprzeda˝y zespo∏ów sk∏adników majàtko-
wych stoczni dokonanej w post´powaniu kompensa-
cyjnym nie stosuje si´ przepisów art. 554, art. 59
i art. 527 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks
cywilny oraz art. 112, art. 114 i art. 114a ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa.

Rozdzia∏ 10

Zg∏oszenie wierzytelnoÊci

Art. 85. 1. Wierzyciel stoczni, je˝eli niezb´dne jest
ustalenie jego wierzytelnoÊci, powinien, w terminie
oznaczonym w postanowieniu o wszcz´ciu post´po-
wania kompensacyjnego, zg∏osiç Prezesowi Agencji
swojà wierzytelnoÊç.

2. Z urz´du zamieszcza si´ na liÊcie wierzytelnoÊci
publicznoprawne oraz wierzytelnoÊci zabezpieczone
hipotekà przymusowà, hipotekà, hipotekà morskà, za-
stawem skarbowym, zastawem rejestrowym, zasta-
wem lub przez inny wpis w ksi´dze wieczystej lub
w rejestrze okr´towym je˝eli wierzyciel, któremu przy-
s∏ugujà te wierzytelnoÊci, ich nie zg∏osi.

3. Przepis ust. 2 stosuje si´ odpowiednio do wie-
rzytelnoÊci zabezpieczonych przed sprzeda˝à sk∏adni-
ków majàtkowych stoczni hipotekà przymusowà, hi-

———————
8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r.
Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844, z 2004 r. Nr 6, poz. 39,
Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703
i 2722, z 2005 r. Nr 167, poz. 1400, Nr 169, poz. 1418,
Nr 178, poz. 1479 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 107,
poz. 721 i Nr 208, poz. 1532 oraz z 2008 r. Nr 180,
poz. 1109.

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1361 i Nr 200,
poz. 1683 oraz z 2004 r. Nr 169, poz. 1766 i Nr 281,
poz. 2782.

10) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673,
Nr 115, poz. 741 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 4, poz. 26,
z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 240, poz. 2055, z 2004 r.
Nr 99, poz. 1001, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703,
z 2005 r. Nr 169, poz. 1417 i Nr 183, poz. 1538 oraz
z 2006 r. Nr 107, poz. 721.
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potekà, hipotekà morskà, zastawem rejestrowym, za-
stawem skarbowym lub zastawem na rzeczach wcho-
dzàcych w sk∏ad majàtku stoczni, je˝eli stocznia nie
jest d∏u˝nikiem osobistym.

Art. 86. Przepis art. 85 dotyczàcy wierzytelnoÊci
stosuje si´ do innych nale˝noÊci podlegajàcych za-
spokojeniu ze Êrodków uzyskanych ze sprzeda˝y
sk∏adników majàtkowych stoczni.

Art. 87. Przepisu art. 85 ust. 1 nie stosuje si´ do
pracowników stoczni oraz tych wierzycieli, którym
przys∏uguje nale˝noÊç z tytu∏u odszkodowania za wy-
wo∏anie choroby, niezdolnoÊci do pracy, kalectwa lub
Êmierci. WierzytelnoÊci te sà umieszczane na liÊcie
z urz´du.

Art. 88. Przepisu art. 85 ust. 1 nie stosuje si´ do
tych wierzycieli, których wierzytelnoÊç zosta∏a stwier-
dzona prawomocnym orzeczeniem sàdowym lub
ostatecznà decyzjà administracyjnà, wydanymi po
wszcz´ciu post´powania kompensacyjnego. Dotyczy
to równie˝ wierzytelnoÊci wynikajàcych z obowiàzku
zwrotu udzielonej stoczni pomocy publicznej. Wierzy-
telnoÊci te sà umieszczane na liÊcie z urz´du.

Art. 89. Zg∏oszenia wierzytelnoÊci dokonuje si´ na
piÊmie, w dwóch egzemplarzach. Do pisma zg∏aszajà-
cy wierzytelnoÊç do∏àcza orygina∏ lub notarialnie po-
Êwiadczony odpis dokumentu uzasadniajàcego zg∏o-
szenie. PoÊwiadczenia odpisów mo˝e dokonaç tak˝e
radca prawny lub adwokat, b´dàcy pe∏nomocnikiem
wierzyciela, który zg∏asza wierzytelnoÊç.

Art. 90. W zg∏oszeniu wierzytelnoÊci nale˝y podaç: 

1) imi´ i nazwisko bàdê nazw´ albo firm´ wierzycie-
la i odpowiednio jego miejsce zamieszkania albo
siedzib´;

2) okreÊlenie wierzytelnoÊci wraz z nale˝noÊciami
ubocznymi oraz wartoÊç wierzytelnoÊci niepie-
ni´˝nej;

3) dowody stwierdzajàce istnienie wierzytelnoÊci;

4) kategori´, do której wierzytelnoÊç ma byç zaliczona;

5) zabezpieczenie zwiàzane z wierzytelnoÊcià oraz
sum´ zabezpieczenia;

6) przedmiot zabezpieczenia wierzytelnoÊci, w stosun-
ku do której stocznia nie jest d∏u˝nikiem osobistym;

7) stan sprawy, je˝eli co do wierzytelnoÊci toczy si´
post´powanie sàdowe lub administracyjne.

Rozdzia∏ 11

Sprawdzanie zg∏oszonych wierzytelnoÊci

Art. 91. Je˝eli zg∏oszenie wierzytelnoÊci odpowia-
da wymaganiom okreÊlonym w art. 89 i 90, Prezes
Agencji przekazuje odpis zg∏oszenia zarzàdcy kom-
pensacji.

Art. 92. Je˝eli zg∏oszenia wierzytelnoÊci dokonuje
przedsi´biorca lub wierzyciel reprezentowany przez
pe∏nomocnika procesowego, którym jest adwokat lub
radca prawny, zg∏oszenie wierzytelnoÊci nieodpowia-
dajàce wymaganiom okreÊlonym w art. 89 i 90 lub za-

wierajàce inne braki uniemo˝liwiajàce nadanie zg∏o-
szeniu biegu, podlega zwrotowi bez wzywania do je-
go uzupe∏nienia.

Art. 93. Zarzàdca kompensacji sprawdza, czy zg∏o-
szona wierzytelnoÊç znajduje potwierdzenie w ksi´-
gach rachunkowych lub w innych dokumentach stocz-
ni albo we wpisach w ksi´dze wieczystej lub reje-
strach. W razie braku takiego potwierdzenia wzywa
stoczni´ do z∏o˝enia stosownych wyjaÊnieƒ oraz do
z∏o˝enia oÊwiadczenia, czy uznaje zg∏oszonà wierzy-
telnoÊç.

Rozdzia∏ 12

Ustalenie listy wierzytelnoÊci

Art. 94. Zarzàdca kompensacji sprawdza zg∏oszo-
ne wierzytelnoÊci i sporzàdza list´ wierzytelnoÊci
w terminie 14 dni od dnia przekazania mu przez Pre-
zesa Agencji zg∏oszonych wierzytelnoÊci oraz nie-
zw∏ocznie przekazuje sporzàdzonà list´ wierzytelnoÊci
do sàdu wraz z wnioskiem o jej zatwierdzenie.

Art. 95. 1. Na liÊcie wierzytelnoÊci umieszcza si´
w osobnych rubrykach nast´pujàce dane: 

1) kwot´, w jakiej wierzytelnoÊç podlega uznaniu;

2) kategori´, w jakiej wierzytelnoÊç podlega zaspo-
kojeniu;

3) istnienie i rodzaj zabezpieczenia wierzytelnoÊci;

4) informacj´ czy wierzytelnoÊç jest uzale˝niona od
warunku;

5) informacj´ czy wierzycielowi przys∏uguje prawo
potràcenia;

6) stan post´powania sàdowego lub administracyj-
nego w sprawie zg∏oszonej wierzytelnoÊci, jej za-
bezpieczenia lub prawa potràcenia. 

2. Je˝eli zarzàdca kompensacji zaprzecza w ca∏oÊci
lub w cz´Êci oÊwiadczeniom wierzyciela, uzasadnia to
w osobnej rubryce.

3. Zarzàdca kompensacji umieszcza na liÊcie wie-
rzytelnoÊci tak˝e oÊwiadczenie stoczni o zaprzeczeniu
istnienia wierzytelnoÊci i podane przez stoczni´ uza-
sadnienie, je˝eli stocznia z∏o˝y∏a takie oÊwiadczenie,
albo wzmiank´, ˝e stocznia oÊwiadczenia takiego nie
z∏o˝y∏a i z jakiej przyczyny.

Art. 96. WierzytelnoÊç niepieni´˝nà, zamienionà
zgodnie z art. 34 ust. 2, umieszcza si´ na liÊcie wierzy-
telnoÊci w postaci kwoty pieni´˝nej wed∏ug jej warto-
Êci z dnia wszcz´cia post´powania kompensacyjnego.

Art. 97. 1. Je˝eli w dniu wszcz´cia post´powania
kompensacyjnego wierzytelnoÊç bez zastrze˝enia od-
setek nie by∏a jeszcze wymagalna, na liÊcie wierzytel-
noÊci umieszcza si´ sum´ pieni´˝nà wierzytelnoÊci
pomniejszonà o odsetki ustawowe, nie wy˝sze jednak
ni˝ 6 % i za czas od dnia wszcz´cia post´powania
kompensacyjnego do dnia wymagalnoÊci, najwy˝ej
jednak za dwa lata.

2. Odsetki od wierzytelnoÊci pieni´˝nej umieszcza
si´ na liÊcie wierzytelnoÊci w kwocie naliczonej do
dnia wszcz´cia post´powania kompensacyjnego.
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Art. 98. WierzytelnoÊç, której stocznia jest wspó∏-
d∏u˝nikiem oraz wierzytelnoÊç por´czyciela stoczni
z tytu∏u zwrotnego roszczenia umieszcza si´ na liÊcie
wierzytelnoÊci w takiej wysokoÊci, w jakiej wspó∏d∏u˝-
nik lub por´czyciel zaspokoi∏ wierzyciela.

Art. 99. 1. WierzytelnoÊci z tytu∏u powtarzajàcych
si´ Êwiadczeƒ, których czas trwania jest oznaczony,
umieszcza si´ na liÊcie jako sum´ Êwiadczeƒ za ca∏y
czas ich trwania, pomniejszonà o odsetki ustawowe,
nie wy˝sze jednak ni˝ 6 % i za czas od dnia wszcz´cia
post´powania kompensacyjnego do dnia wymagal-
noÊci ka˝dego przysz∏ego Êwiadczenia.

2. WierzytelnoÊci z tytu∏u Êwiadczeƒ powtarzajà-
cych si´, których czas trwania oznaczono na czas ˝y-
cia uprawnionego lub innej osoby, albo nieoznaczo-
nych co do czasu trwania umieszcza si´ na liÊcie wie-
rzytelnoÊci jako sum´ stanowiàcà wartoÊç prawa.

3. Je˝eli w umowie o prawo do Êwiadczeƒ powta-
rzajàcych si´ ustalona jest suma wykupu, sum´ t´
umieszcza si´ na liÊcie wierzytelnoÊci jako wartoÊç
prawa.

Art. 100. WierzytelnoÊç zabezpieczona hipotekà
lub wpisem w rejestrze na majàtku stoczni po∏o˝onym
za granicà umieszcza si´ na liÊcie, je˝eli z∏o˝ony zosta-
nie dowód wykreÊlenia wpisu o zabezpieczeniu.

Art. 101. WierzytelnoÊç w walucie obcej bez
wzgl´du na termin jej wymagalnoÊci umieszcza si´ na
liÊcie wierzytelnoÊci po przeliczeniu na pieniàdze pol-
skie wed∏ug Êredniego kursu walut obcych og∏aszane-
go przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia ro-
boczego poprzedzajàcego dzieƒ wszcz´cia post´po-
wania kompensacyjnego, a gdy takiego kursu nie by-
∏o — wed∏ug Êredniej ceny rynkowej z tej daty.

Rozdzia∏ 13

Zaskar˝enie, zatwierdzenie, prostowanie 
i uzupe∏nienie listy wierzytelnoÊci

Art. 102. Zaskar˝enie, zatwierdzenie, prostowanie
i uzupe∏nienie listy wierzytelnoÊci oraz prostowanie
i uzupe∏nienie spisu istotnych sk∏adników majàtko-
wych stoczni nast´puje w post´powaniu sàdowym.

Art. 103. W sprawach, o których mowa w art. 102,
w∏aÊciwy jest sàd rejonowy — sàd gospodarczy w∏a-
Êciwy dla zak∏adu g∏ównego przedsi´biorstwa stoczni.

Art. 104. Sàd rozpoznaje sprawy, o których mowa
w art. 102, w sk∏adzie jednego s´dziego zawodowego.

Art. 105. 1. Do spraw, o których mowa w art. 102
stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 19, art. 70—74,
art. 255—264 oraz art. 266 ustawy z dnia 28 lutego
2003 r. — Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze (Dz. U.
Nr 60, poz. 535, z póên. zm.11)), zwanej dalej „Prawem
upad∏oÊciowym i naprawczym”.

2. Ilekroç w przepisach, o których mowa w ust. 1,
wymienia si´ s´dziego-komisarza, syndyka oraz upa-
d∏ego, nale˝y przez to rozumieç odpowiednio: sàd, za-
rzàdc´ kompensacji oraz stoczni´.

Rozdzia∏ 14

Podzia∏ kwot uzyskanych ze sprzeda˝y sk∏adników
majàtkowych stoczni

Art. 106. Na sp∏at´ wierzycieli na zasadach okreÊ-
lonych w ustawie przeznacza si´ kwoty uzyskane ze
sprzeda˝y sk∏adników majàtkowych stoczni oraz do-
chód uzyskany z prowadzenia lub wydzier˝awienia
przedsi´biorstwa stoczni, a tak˝e odsetki od tych kwot
zdeponowanych na subkoncie rachunku bankowego
stoczni, chyba ˝e przepisy ustawy stanowià inaczej.

Art. 107. 1. Kwoty uzyskane ze zbycia rzeczy i praw
obcià˝onych hipotekà przymusowà, hipotekà, hipote-
kà morskà, zastawem skarbowym, zastawem rejestro-
wym i zastawem, przeznacza si´ na zaspokojenie wie-
rzycieli, których wierzytelnoÊci by∏y zabezpieczone na
zbytych rzeczach lub prawach. Kwoty pozosta∏e po za-
spokojeniu tych wierzytelnoÊci wchodzà do kwot
przeznaczonych na sp∏at´ wierzytelnoÊci i nale˝noÊci,
o których mowa w art. 110 ust. 1.

2. Podzia∏u kwot przeznaczonych na sp∏at´ wierzy-
telnoÊci i nale˝noÊci, o których mowa w art. 110 ust. 1,
dokonuje si´ jednorazowo albo kilkukrotnie, w miar´
uzyskiwanych wp∏ywów ze sprzeda˝y poszczególnych
zespo∏ów sk∏adników majàtkowych stoczni, po za-
twierdzeniu listy wierzytelnoÊci.

3. W razie kilkukrotnego podzia∏u kwot przezna-
czonych na sp∏at´ wierzytelnoÊci i nale˝noÊci, o któ-
rych mowa w art. 110 ust. 1, dokonuje si´ podzia∏u
ostatecznego po zakoƒczeniu sprzeda˝y wszystkich
zespo∏ów sk∏adników majàtkowych stoczni, o których
mowa w art. 78 pkt 1.

4. Ostatecznego podzia∏u kwot przeznaczonych na
sp∏at´ wierzytelnoÊci i nale˝noÊci, o których mowa
w art. 110 ust. 1, dokonuje si´ po podziale kwoty uzy-
skanej ze zbycia przedmiotu obcià˝onego wygasajà-
cymi w dniu sprzeda˝y: hipotekà przymusowà, hipo-
tekà, hipotekà morskà, zastawem skarbowym, zasta-
wem rejestrowym i zastawem.

5. WierzytelnoÊci osobiste zabezpieczone hipotekà
przymusowà, hipotekà, hipotekà morskà, zastawem
rejestrowym, zastawem skarbowym i zastawem
umieszcza si´ w planie podzia∏u kwot przeznaczonych
na sp∏at´ wierzytelnoÊci i nale˝noÊci, o których mowa
w art. 110 ust. 1, jedynie w takiej kwocie, w jakiej nie
zosta∏y zaspokojone z kwoty uzyskanej ze sprzeda˝y
przedmiotu zabezpieczenia.

6. Przepis ust. 5 stosuje si´ odpowiednio do wie-
rzytelnoÊci, które zosta∏y zaspokojone przez zak∏ad
ubezpieczeƒ w wykonaniu umowy ubezpieczenia za-
wartej przez stoczni´.

7. WierzytelnoÊci zabezpieczone hipotekà przymu-
sowà, hipotekà, hipotekà morskà, zastawem skarbo-
wym, zastawem rejestrowym i zastawem, wynikajàce
z obowiàzku zwrotu pomocy publicznej udzielonej
stoczni, podlegajà zaspokojeniu na zasadach okreÊlo-
nych w art. 112.

———————
11) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i 871,
Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546,
Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 94,
poz. 785, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r.
Nr 47, poz. 347, Nr 133, poz. 935 i Nr 157, poz. 1119,
z 2007 r. Nr 123, poz. 850 i Nr 179, poz. 1279 oraz z 2008 r.
Nr 96, poz. 606 i Nr 116, poz. 731.
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8. WierzytelnoÊci niezabezpieczone, wynikajàce
z obowiàzku zwrotu pomocy publicznej udzielonej
stoczni, podlegajà zaspokojeniu na zasadach i wed∏ug
w∏aÊciwej kategorii, okreÊlonych w art. 110.

Art. 108. Po dokonaniu sprzeda˝y sk∏adników ma-
jàtku stoczni i zatwierdzeniu listy wierzycieli przez sàd
zarzàdca kompensacji sporzàdza plan podzia∏u kwot,
o których mowa w art. 106, zwany dalej „planem po-
dzia∏u”. W planie podzia∏u zarzàdca kompensacji:

1) okreÊla kwot´ podlegajàcà podzia∏owi;

2) wymienia wierzytelnoÊci i prawa osób uczestni-
czàcych w podziale;

3) okreÊla kwot´, jaka ka˝demu z uczestników przy-
pada z podzia∏u;

4) wskazuje, które kwoty majà byç wyp∏acone, a któ-
re i z jakich przyczyn majà byç pozostawione w de-
pozycie na subkoncie rachunku bankowego stocz-
ni lub w depozycie sàdowym;

5) okreÊla, czy plan podzia∏u jest cz´Êciowy czy osta-
teczny.

Art. 109. 1. Plan podzia∏u podlega zatwierdzeniu
przez sàd, o którym mowa w art. 103.

2. Do zatwierdzenia planu podzia∏u stosuje si´ od-
powiednio art. 348—351 Prawa upad∏oÊciowego i na-
prawczego.

3. Ilekroç w przepisach, o których mowa w ust. 2
oraz w art. 113 ust. 2, wymienia si´ s´dziego-komisa-
rza, syndyka oraz upad∏ego, nale˝y przez to rozumieç
odpowiednio: sàd, zarzàdc´ kompensacji oraz stoczni´. 

Art. 110. 1. WierzytelnoÊci i nale˝noÊci niezabez-
pieczone wygasajàcymi w dniu sprzeda˝y sk∏adników
majàtkowych stoczni: hipotekà przymusowà, hipotekà
morskà, hipotekà, zastawem skarbowym, zastawem
rejestrowym, zastawem, podlegajàce zaspokojeniu
z kwot, o których mowa w art. 106, dzieli si´ na nast´-
pujàce kategorie:

1) kategoria pierwsza — wierzytelnoÊci z tytu∏u po-
niesionych ze Êrodków publicznych wydatków na
pokrycie kosztów post´powania kompensacyjne-
go, z wy∏àczeniem wydatków poniesionych z tych
Êrodków na realizacj´ ochrony praw pracowników
na zasadach okreÊlonych w ustawie, zaleg∏e nale˝-
noÊci z tytu∏u sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne
w cz´Êci finansowanej przez ubezpieczonego
i sk∏adek na ubezpieczenie zdrowotne, wraz z na-
le˝nymi od nich odsetkami za ostatni rok przed da-
tà wszcz´cia post´powania kompensacyjnego
i kosztami egzekucji, renty nale˝ne za wywo∏anie
choroby, niezdolnoÊci do pracy, kalectwa lub
Êmierci, nale˝noÊci powsta∏e wskutek czynnoÊci
zarzàdcy kompensacji, nale˝noÊci z zawartych
przez stoczni´ przed wszcz´ciem post´powania
kompensacyjnego umów wzajemnych, których
wykonania ˝àda∏ zarzàdca kompensacji, nale˝no-
Êci z tytu∏u bezpodstawnego wzbogacenia stoczni;

2) kategoria druga — podatki, inne daniny publiczne,
a tak˝e istniejàce na dzieƒ wszcz´cia post´powa-
nia kompensacyjnego oraz niepodlegajàce zaspo-

kojeniu w kategorii pierwszej zaleg∏e nale˝noÊci
z tytu∏u sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne nale˝-
ne za ostatni rok przed datà wszcz´cia post´powa-
nia kompensacyjnego wraz z nale˝nymi od nich
odsetkami i kosztami egzekucji;

3) kategoria trzecia — wierzytelnoÊci, które nie nale-
˝à do wy˝szych kategorii, je˝eli nie podlegajà za-
spokojeniu w kategorii czwartej, wraz z odsetkami
za ostatni rok przed datà wszcz´cia post´powania
kompensacyjnego, z odszkodowaniem umow-
nym, kosztami procesu i egzekucji;

4) kategoria czwarta — odsetki, które nie nale˝à do
wy˝szych kategorii w kolejnoÊci, w jakiej podlega
zaspokojeniu kapita∏, a tak˝e sàdowe i administra-
cyjne kary grzywny oraz nale˝noÊci z tytu∏u daro-
wizn i zapisów.

2. WierzytelnoÊç nabyta w drodze przelewu lub in-
dosu po wszcz´ciu post´powania kompensacyjnego,
podlega zaspokojeniu w kategorii trzeciej, je˝eli nie
podlega zaspokojeniu w kategorii czwartej. Nie doty-
czy to wierzytelnoÊci powsta∏ej wskutek czynnoÊci za-
rzàdcy kompensacji.

3. Zarzàdca kompensacji zaspokaja nale˝noÊci
pierwszej kategorii za zgodà Prezesa Agencji w miar´
wp∏ywu na subkonto rachunku bankowego stoczni
stosownych kwot; je˝eli nale˝noÊci te w ten sposób
nie b´dà zaspokojone, zostanà zaspokojone w drodze
podzia∏u kwot przeznaczonych na zaspokojenie wie-
rzytelnoÊci i nale˝noÊci, o których mowa w ust. 1. 

4. Je˝eli jest to uzasadnione wielkoÊcià kwot uzy-
skanych ze sprzeda˝y sk∏adników majàtku stoczni, za-
rzàdca kompensacji mo˝e zdecydowaç o sukcesyw-
nym podziale tych Êrodków.

5. Je˝eli kwota przeznaczona do podzia∏u nie wy-
starcza na zaspokojenie w ca∏oÊci wszystkich nale˝no-
Êci, nale˝noÊci dalszej kategorii zaspokaja si´ dopiero
po zaspokojeniu w ca∏oÊci nale˝noÊci poprzedzajàcej
kategorii, a gdy kwota przeznaczona na zaspokojenie
wierzytelnoÊci i nale˝noÊci, o których mowa w ust. 1,
nie wystarcza na zaspokojenie w ca∏oÊci wszystkich
nale˝noÊci tej samej kategorii, nale˝noÊci te zaspoka-
ja si´ stosunkowo do wysokoÊci ka˝dej z nich.

6. Do wierzytelnoÊci zasàdzonych orzeczeniem sà-
du albo obj´tych ostatecznà decyzjà administracyjnà,
które zosta∏y wydane przeciwko stoczni po wszcz´ciu
post´powania kompensacyjnego, je˝eli nale˝noÊci te
podlegajà zaspokojeniu z kwot, o których mowa
w art. 106, stosuje si´ odpowiednio przepis ust. 3.

Art. 111. Je˝eli w wyniku podzia∏u kwoty przezna-
czonej na zaspokojenie wierzytelnoÊci i nale˝noÊci,
o których mowa w art. 110 ust. 1, nie zapewniono
sp∏aty zaleg∏oÊci z tytu∏u sk∏adek na ubezpieczenie
emerytalne w kwocie umo˝liwiajàcej dokonanie
w pe∏nej wysokoÊci wp∏at do otwartych funduszy
emerytalnych, brakujàce Êrodki uzupe∏nia si´ ze Êrod-
ków Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracow-
niczych w kwocie nale˝noÊci g∏ównej, nie wi´kszej
jednak ni˝ 7,3 % podstawy wymiaru sk∏adki na ubez-
pieczenie emerytalne powi´kszonej o odsetki za zw∏o-
k´, naliczone do dnia zap∏aty.
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Art. 112. 1. WierzytelnoÊci zabezpieczone hipotekà
przymusowà, hipotekà, zastawem, zastawem reje-
strowym, zastawem skarbowym, hipotekà morskà,
a tak˝e wygasajàce wed∏ug przepisów ustawy prawa
oraz prawa i roszczenia osobiste cià˝àce na nierucho-
moÊci, podlegajà zaspokojeniu z sumy uzyskanej ze
sprzeda˝y przedmiotu obcià˝onego, obliczonej zgod-
nie z procentowym udzia∏em wartoÊci przedmiotu za-
bezpieczenia w wartoÊci sprzedawanego majàtku,
okreÊlonym w wycenie, o której mowa w art. 76 ust. 1
pkt 3.

2. WierzytelnoÊci, o których mowa w ust. 1, sà za-
spokajane z kwoty, o której mowa w ust. 1, w kolejno-
Êci przys∏ugujàcego im pierwszeƒstwa wraz z odset-
kami obj´tymi zabezpieczeniami, o których mowa
w ust. 1.

3. Je˝eli stocznia jest d∏u˝nikiem osobistym wie-
rzyciela, wierzytelnoÊç zabezpieczona w sposób,
o którym mowa w ust. 1, w cz´Êci kwoty g∏ównej nie-
zaspokojonej z sum uzyskanych ze sprzeda˝y przed-
miotu zabezpieczenia, podlegajà zaspokojeniu na
równi z niezabezpieczonymi wierzytelnoÊciami odpo-
wiedniej kategorii.

Art. 113. 1. Podzia∏u Êrodków na sp∏at´ wierzytel-
noÊci dokonuje si´ niezw∏ocznie po zatwierdzeniu pla-
nu podzia∏u przez sàd.

2. Do wykonania planu podzia∏u stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy art. 352 ust. 2—art. 358 Prawa upa-
d∏oÊciowego i naprawczego.

3. Kwoty uzyskane ze sprzeda˝y sk∏adników majàt-
kowych, na których ustanowiono zabezpieczenie wie-
rzytelnoÊci przysz∏ych, sk∏ada si´ do depozytu sàdo-
wego.

Rozdzia∏ 15

Ochrona praw pracowników

Art. 114. 1. Z dniem wszcz´cia post´powania kom-
pensacyjnego prawa pracowników zatrudnionych
w stoczni podlegajà ochronie na zasadach okreÊlo-
nych w ustawie.

2. Ochronà praw pracowników stoczni na zasa-
dach szczególnych, okreÊlonych w przepisach niniej-
szego rozdzia∏u, sà obj´ci, z zastrze˝eniem ust. 3,
wszyscy pracownicy zatrudnieni w stoczni nie póêniej
ni˝ do dnia 31 paêdziernika 2008 r., na podstawie
umowy o prac´, którzy na dzieƒ wszcz´cia post´po-
wania kompensacyjnego: 

1) nie sà zatrudnieni na stanowiskach prezesa
i cz∏onków zarzàdu stoczni;

2) nie sà zatrudnieni na okres próbny;

3) nie sà zatrudnieni na podstawie umowy o prac´
w celu przygotowania zawodowego;

4) nie posiadajà prawomocnych orzeczeƒ stwierdza-
jàcych nabycie uprawnieƒ do emerytury lub
uprawnienia do renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pra-
cy, chyba ˝e posiadajà takie prawomocne orzecze-
nia lub posiadajà uprawnienia do renty, a odpo-

wiednio: nie osiàgn´li wieku emerytalnego wyno-
szàcego 65 lat dla m´˝czyzn i 60 lat dla kobiet lub
nie sà ca∏kowicie niezdolni do pracy w rozumieniu
przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych;

5) nie przebywajà na urlopie bezp∏atnym udzielonym
na podstawie art. 174 lub art. 1741 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r.
Nr 21, poz. 94, z póên. zm.12)), chyba ˝e zg∏oszà po-
wrót z tego urlopu w terminie uzgodnionym ze
stocznià w ciàgu 7 dni od otrzymania od stoczni
pouczenia o takiej mo˝liwoÊci.

3. Ochronà praw pracowników, o której mowa
w ust. 2, jest obj´ty tak˝e ka˝dy pracownik stoczni za-
trudniony w stoczni na podstawie umowy o prac´ po
dniu 31 paêdziernika 2008 r., a przed dniem wszcz´cia
post´powania kompensacyjnego, je˝eli: 

1) bezpoÊrednio przed dniem nawiàzania stosunku
pracy ze stocznià by∏ pracownikiem spó∏ki, w któ-
rej do stoczni nale˝y ponad 50 % akcji lub udzia-
∏ów i której podstawowym, realizowanym przed-
miotem dzia∏alnoÊci jest Êwiadczenie us∏ug na
rzecz stoczni;

2) pracownik zosta∏ zatrudniony w stoczni na takich
samych warunkach, na jakich by∏ zatrudniony
w spó∏ce, o której mowa w pkt 1, w dniu 31 paê-
dziernika 2008 r.;

3) pracownik nie by∏ i nie jest prezesem albo cz∏on-
kiem zarzàdu spó∏ki, o której mowa w pkt 1;

4) w czasie trwania stosunku pracy pracownika ze
spó∏kà, o której mowa w pkt 1, oraz w dniu rozwià-
zania tego stosunku pracy, w dniu nawiàzania sto-
sunku pracy ze stocznià oraz w dniu wszcz´cia po-
st´powania kompensacyjnego, nie by∏y spe∏nione
w stosunku do pracownika przes∏anki okreÊlone
w ust. 2 pkt 2—5.

4. Nie póêniej ni˝ w ciàgu 14 dni od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy, stocznia ma obowiàzek zatrudniç oso-
by, o których mowa w ust. 3, na ich wniosek.

5. W przypadku wypowiedzenia umowy o prac´
zawartej na czas nieokreÊlony lub jej rozwiàzania
z pracownikiem stoczni, o którym mowa w ust. 2
lub 3, w okresie od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy do
dnia wszcz´cia post´powania kompensacyjnego,
z inicjatywy pracodawcy, z wyjàtkiem rozwiàzania
umowy o prac´ na podstawie art. 52 ustawy z dnia
———————
12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113,
poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19,
poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52,
poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123,
poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660,
Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166,
poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959,
Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407,
z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732
i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133,
poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r.
Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181,
poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 586,
Nr 116, poz. 740 i Nr 223, poz. 1460.
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26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, pracownik ten na-
bywa prawo do odszkodowania na zasadach okreÊlo-
nych w art. 118, a pozosta∏e przepisy rozdzia∏u 15 sto-
suje si´ odpowiednio.

6. Osoby, o których mowa w ust. 3, przebywajàce
na zasi∏ku chorobowym albo Êwiadczeniu rehabilita-
cyjnym przys∏ugujàcym zgodnie z ustawà z dnia
25 czerwca 1999 r. o Êwiadczeniach pieni´˝nych
z ubezpieczenia spo∏ecznego w razie choroby i macie-
rzyƒstwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267, z póên.
zm.13)), w chwili zatrudnienia przez stoczni´, zgodnie
z ust. 4, nie tracà prawa do zasi∏ku chorobowego oraz
Êwiadczenia rehabilitacyjnego.

Art. 115. W wypadku nabycia przez kupujàcego
sk∏adników majàtkowych stoczni, które stanowià
przedsi´biorstwo w rozumieniu przepisów art. 551

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny,
kupujàcy staje si´ z mocy prawa stronà w dotychczaso-
wych stosunkach pracy — zgodnie z przepisami art. 231

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

Art. 116. 1. Pracownik stoczni zatrudniony
w przedsi´biorstwie stoczni po dniu wszcz´cia post´-
powania kompensacyjnego, na podstawie umowy
o prac´ zawartej przed dniem 1 listopada 2008 r., oraz
pracownik stoczni, o którym mowa w art. 114 ust. 3,
zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodze-
nia okreÊlonego w umowie o prac´. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest
wyp∏acane pracownikowi za ca∏y okres zatrudnienia
w stoczni od dnia 1 grudnia 2008 r. do dnia rozwiàza-
nia lub wygaÊni´cia stosunku pracy, nie d∏u˝szy jed-
nak˝e ni˝ od dnia 1 grudnia 2008 r. do dnia 31 maja
2009 r. W tym okresie niedopuszczalna jest zmiana wa-
runków pracy i p∏acy okreÊlonych w umowie o prac´.

Art. 117. 1. Pracownicy stoczni, o których mowa
w art. 114 ust. 2 i 3, obj´ci sà programem dobrowol-
nych odejÊç. 

2. Program dobrowolnych odejÊç polega na z∏o˝e-
niu przez pracownika oferty rozwiàzania stosunku
pracy za porozumieniem stron — na wezwanie zarzà-
du stoczni albo zarzàdcy kompensacji, w zamian za
wyp∏at´ jednorazowego odszkodowania pieni´˝nego. 

Art. 118. 1. Po wszcz´ciu post´powania kompen-
sacyjnego zarzàd stoczni albo zarzàdca kompensacji,
je˝eli jest ju˝ ustanowiony, w sposób zwyczajowo
przyj´ty w stoczni wzywa pracowników stoczni obj´-
tych programem dobrowolnych odejÊç do z∏o˝enia,
w terminie do dnia 26 stycznia 2009 r., oferty rozwià-
zania stosunku pracy za porozumieniem stron w dniu
wybranym przez zarzàd stoczni albo zarzàdc´ kom-
pensacji wraz z oÊwiadczeniem o zwiàzaniu oferenta
ofertà do dnia 31 maja 2009 r. 

2. Pracownikom stoczni, o których mowa w ust. 1,
którzy z∏o˝yli w terminie ofert´, o której mowa w ust. 1,
przys∏uguje odszkodowanie pieni´˝ne w kwocie: 

1) 20 000 z∏otych — nale˝nej pracownikom, których
ogólny okres zatrudnienia w przedsi´biorstwie
morskiej stoczni produkcyjnej nie przekracza 5 lat;

2) 30 000 z∏otych — nale˝nej pracownikom, których
ogólny okres zatrudnienia w przedsi´biorstwie
morskiej stoczni produkcyjnej wynosi wi´cej ni˝
5 lat, lecz mniej ni˝ 10 lat;

3) 45 000 z∏otych — nale˝nej pracownikom, których
ogólny okres zatrudnienia w przedsi´biorstwie
morskiej stoczni produkcyjnej wynosi wi´cej ni˝
10 lat, lecz mniej ni˝ 25 lat;

4) 60 000 z∏otych — nale˝nej pracownikom, których
ogólny okres zatrudnienia w przedsi´biorstwie
morskiej stoczni produkcyjnej wynosi wi´cej ni˝
25 lat.

3. Pod poj´ciem „zatrudnienie w przedsi´bior-
stwie morskiej stoczni produkcyjnej” rozumie si´ za-
trudnienie w przedsi´biorstwie w rozumieniu art. 551

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny,
w którym prowadzona by∏a dzia∏alnoÊç gospodarcza
w zakresie produkcji stoczniowej, wchodzàcym w sk∏ad,
odpowiednio:

1) przedsi´biorstwa paƒstwowego Stocznia im. Ko-
muny Paryskiej z siedzibà w Gdyni, spó∏ki Stocz-
nia Gdynia S.A. z siedzibà w Gdyni — lub spó∏ek
z ich udzia∏em, których podstawowym realizowa-
nym przedmiotem dzia∏alnoÊci by∏o Êwiadczenie
us∏ug na rzecz tych podmiotów lub produkcja
stoczniowa;

2) przedsi´biorstwa paƒstwowego Szczeciƒska
Stocznia im. Adolfa Warskiego w Szczecinie, spó∏-
ki Stocznia Szczeciƒska S.A. z siedzibà w Szczeci-
nie, spó∏ki Stocznia Szczeciƒska Porta Hol-
ding S.A. z siedzibà w Szczecinie oraz spó∏ki
Stocznia Szczeciƒska Nowa Sp. z o.o. z siedzibà
w Szczecinie — lub spó∏ek z ich udzia∏em, których
podstawowym realizowanym przedmiotem dzia-
∏alnoÊci by∏o Êwiadczenie us∏ug na rzecz tych pod-
miotów lub produkcja stoczniowa.

4. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 2, wy-
p∏acane jest jednorazowo, odpowiednio w dniu: 

1) rozwiàzania stosunku pracy za porozumieniem
stron;

2) przej´cia pracownika stoczni przez innego praco-
dawc´ — zgodnie z przepisami art. 231 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy;

3) wygaÊni´cia stosunku pracy z mocy prawa — zgod-
nie z przepisami art. 122 ust. 1 niniejszej ustawy. 

Art. 119. Odszkodowanie, o którym mowa w art. 118
ust. 2, nie przys∏uguje pracownikowi stoczni, o którym
mowa w art. 118 ust. 1, je˝eli: 

1) pracownik nie z∏o˝y∏ oferty, o której mowa w art. 118
ust. 1; 

2) pracownik z∏o˝y∏ ofert´, o której mowa w art. 118
ust. 1, po wyznaczonym terminie; 

3) stosunek pracy zosta∏ rozwiàzany z pracownikiem
zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
— Kodeks pracy. 

Art. 120. 1. Po zatwierdzeniu planu sprzeda˝y
sk∏adników majàtkowych stoczni, nie póêniej jednak-
˝e ni˝ w dniu 15 marca 2009 r., zarzàdca kompensacji
wzywa pracowników stoczni obj´tych programem do-

———————
13) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 221, poz. 1615, z 2007 r.
Nr 47, poz. 318 i Nr 115, poz. 792 oraz z 2008 r. Nr 93,
poz. 582 i Nr 119, poz. 771.
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browolnych odejÊç, którzy nie z∏o˝yli oferty w odpo-
wiedzi na pierwsze wezwanie, do z∏o˝enia, w terminie
do dnia 25 marca 2009 r., oferty rozwiàzania stosunku
pracy za porozumieniem stron w dniu wybranym
przez zarzàdc´ kompensacji; wraz z oÊwiadczeniem
o zwiàzaniu oferenta ofertà do dnia 31 maja 2009 r.

2. Pracownikom stoczni, o których mowa w ust. 1,
którzy z∏o˝yli w terminie ofert´, o której mowa w ust. 1,
przys∏uguje odszkodowanie pieni´˝ne w kwocie stano-
wiàcej 80 % odpowiedniej kwoty, o której mowa
w art. 118 ust. 2, ustalonej dla odpowiedniego prze-
dzia∏u ogólnego okresu zatrudnienia pracownika
w przedsi´biorstwie morskiej stoczni produkcyjnej.

3. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 2, wy-
p∏acane jest na zasadach okreÊlonych w art. 118 ust. 4.

4. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 2, nie
przys∏uguje pracownikowi stoczni w wypadku od-
powiedniego zaistnienia przes∏anek okreÊlonych
w art. 119.

Art. 121. 1. Pracownikowi stoczni obj´temu pro-
gramem dobrowolnych odejÊç, który nie z∏o˝y∏ oferty,
o której mowa w art. 118 ust. 1, a nast´pnie nie z∏o˝y∏
oferty, o której mowa w art. 120 ust. 1, albo z∏o˝y∏ ka˝-
dà z tych ofert po wyznaczonym terminie, przys∏ugu-
je odszkodowanie w kwocie stanowiàcej 50 % kwoty,
o której mowa w art. 118 ust. 2, ustalonej dla odpo-
wiedniego przedzia∏u ogólnego okresu zatrudnienia
pracownika w przedsi´biorstwie morskiej stoczni pro-
dukcyjnej, je˝eli:

1) pracownik nie zosta∏ przej´ty w toku post´powa-
nia kompensacyjnego przez innego pracodawc´,
na zasadach okreÊlonych w art. 231 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy; 

2) stosunek pracy nie zosta∏ rozwiàzany zgodnie
z art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Ko-
deks pracy. 

2. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1, wy-
p∏acane jest w dniu rozwiàzania lub wygaÊni´cia sto-
sunku pracy, nie póêniej jednak˝e ni˝ w dniu 31 maja
2009 r. 

Art. 122. 1. Stosunki pracy pracowników stoczni,
którzy nie zostali przej´ci w toku post´powania kom-
pensacyjnego przez innego pracodawc´, na zasadach
okreÊlonych w art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy, oraz stosunki pracy pracow-
ników stoczni, nierozwiàzane wczeÊniej w ramach
programu dobrowolnych odejÊç, wygasajà z mocy
prawa w dniu 31 maja 2009 r. 

2. Pracownik, któremu wyp∏acono:

1) odszkodowanie, o którym mowa w art. 118 ust. 2,

2) odszkodowanie, o którym mowa w art. 120 ust. 2,

3) odszkodowanie, o którym mowa w art. 121 ust. 1

— nie nabywa uprawnieƒ do zasi∏ku dla bezrobot-
nych z tytu∏u utraty pracy w stoczni.

3. Pracownicy stoczni obj´tej post´powaniem
kompensacyjnym, spe∏niajàcy warunki do uzyskania
Êwiadczenia przedemerytalnego, o którym mowa
w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o Êwiadczeniach
przedemerytalnych (Dz. U. Nr 120, poz. 1252) uzysku-
jà prawo do Êwiadczenia przedemerytalnego z wy∏à-

czeniem warunków dotyczàcych okresów zatrudnie-
nia, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 oraz
ograniczeƒ i warunków okreÊlonych w art. 2 ust. 3 po-
wo∏anej ustawy, pod warunkiem z∏o˝enia wniosku
o Êwiadczenie przedemerytalne we w∏aÊciwej tereno-
wej jednostce organizacyjnej Zak∏adu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych w terminie do dnia 31 grudnia 2009 r.

4. Wyp∏acone pracownikom stoczni odszkodowa-
nia, o których mowa w art. 118 ust. 2, art. 120 ust. 2
oraz art. 121 ust. 1 sà wolne od opodatkowania podat-
kiem dochodowym od osób fizycznych.

Art. 123. 1. Pracownicy stoczni, w okresie trwania
stosunku pracy po wszcz´ciu post´powania kompen-
sacyjnego oraz po rozwiàzaniu lub wygaÊni´ciu tego
stosunku pracy, sà obj´ci, przez okres 6 miesi´cy, pro-
gramem zwolnieƒ monitorowanych w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promo-
cji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.
z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z póên. zm.14)), o ile nie po-
dejmà w tym okresie zatrudnienia lub innej pracy za-
robkowej lub dzia∏alnoÊci gospodarczej.

2. W zakresie nieuregulowanym ustawà do pro-
gramu zwolnieƒ monitorowanych stosuje si´ przepisy
ustawy, o której mowa w ust. 1.

3. Dzia∏ania realizowane w formie programu zwol-
nieƒ monitorowanych wykonuje Agencja. Dzia∏ania te
obejmujà w szczególnoÊci udzielanie pomocy w za-
kresie us∏ug poÊrednictwa pracy, poradnictwa zawo-
dowego, szkoleƒ, organizacji sta˝y, pomocy w aktyw-
nym poszukiwaniu pracy, przyznania Êrodków na pod-
j´cie dzia∏alnoÊci gospodarczej, doradztwa w zakresie
podejmowania i prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodar-
czej, refundacji podmiotom prowadzàcym dzia∏alnoÊç
gospodarczà kosztów wyposa˝enia lub doposa˝enia
stanowiska pracy utworzonego dla osób, o których
mowa w ust. 1, skierowanych na to stanowisko przez
Agencj´.

4. Dzia∏ania, o których mowa w ust. 3, mogà byç
finansowane ze Êrodków Europejskiego Funduszu
Spo∏ecznego w ramach Programu Operacyjnego Ka-
pita∏ Ludzki oraz Funduszu Pracy.

5. W zakresie programu zwolnieƒ monitorowa-
nych Agencja wyst´puje jako pracodawca w rozumie-
niu ustawy, o której mowa w ust. 1.

6. Ârodki Funduszu Pracy, z których finansowane
sà dzia∏ania programu zwolnieƒ monitorowanych sà
przekazywane na wyodr´bniony rachunek Agencji
przez ministra w∏aÊciwego do spraw pracy z utworzo-
nej na ten cel rezerwy w ci´˝ar niewykorzystanej nad-
wy˝ki Êrodków Funduszu Pracy z lat ubieg∏ych, b´dà-
cej w dyspozycji tego ministra. WysokoÊç przekazy-
wanych kwot, tryb ich przekazywania oraz rozliczenia,
okreÊla umowa zawarta mi´dzy ministrem w∏aÊci-
wym do spraw pracy a Agencjà.

7. Koszty zwiàzane z aktywizacjà zawodowà pra-
cowników stoczni mogà byç równie˝ pokrywane ze
Êrodków Europejskiego Funduszu Dostosowania do
Globalizacji, udost´pnionych na ten cel zgodnie z od-
r´bnymi przepisami.
———————
14) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 134,
poz. 850, Nr 171, poz. 1058 i Nr 216, poz. 1367.
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8. Od dnia rozwiàzania lub wygaÊni´cia stosunku
pracy do dnia podj´cia zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej lub dzia∏alnoÊci gospodarczej uczestnik
programu zwolnieƒ monitorowanych otrzymuje z ty-
tu∏u uczestnictwa w programie miesi´czne Êwiadcze-
nie wyp∏acane ze Êrodków Funduszu Pracy. Âwiadcze-
nie jest wyp∏acane przez Agencj´, w wysokoÊci rów-
nej wynagrodzeniu pracownika, obliczonego jak ekwi-
walent za urlop wypoczynkowy na dzieƒ 31 paêdzier-
nika 2008 r., jednak˝e nie wy˝szej ni˝ 200 % minimal-
nego wynagrodzenia za prac´. Od kwoty Êwiadczenia
Agencja op∏aca sk∏adki na ubezpieczenia emerytal-
ne i rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne. Zasady
podlegania ubezpieczeniom, obliczania, rozliczania
i op∏acania sk∏adek okreÊlone w odr´bnych przepi-
sach dla osób pobierajàcych Êwiadczenie szkoleniowe
wyp∏acane po ustaniu zatrudnienia, stosuje si´ odpo-
wiednio. Art. 42e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o po-
datku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.
z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z póên. zm.15)) stosuje si´ od-
powiednio.

9. W okresie pobierania Êwiadczenia, o którym
mowa w ust. 8, uczestnik programu zwolnieƒ monito-
rowanych nie nabywa uprawnieƒ do zasi∏ku dla bez-
robotnych, o którym mowa w ustawie wymienionej
w ust. 1. 

10. Zakres udzielonego pracownikowi stoczni
wsparcia okreÊla umowa zawierana mi´dzy pracowni-
kiem a Agencjà.

11. Agencja wspó∏dzia∏a w realizacji programu
zwolnieƒ monitorowanych z urz´dami pracy, instytu-
cjami szkoleniowymi, agencjami zatrudnienia, jed-

nostkami samorzàdu terytorialnego, przedsi´biorca-
mi i organizacjami pozarzàdowymi dzia∏ajàcymi na
rzecz osób poszukujàcych pracy oraz beneficjentami
systemowymi Programu Operacyjnego Kapita∏ Ludz-
ki, realizujàcymi projekty na rzecz pracowników stocz-
ni. Agencja mo˝e powierzyç urz´dowi pracy realizacj´
dzia∏aƒ, o których mowa w ust. 3, oraz zadaƒ, o któ-
rych mowa w ust. 8 i 10. 

12. W przypadku powierzenia realizacji dzia∏aƒ
w ramach programu zwolnieƒ monitorowanych po-
wiatowemu urz´dowi pracy, szkolenia, sta˝e, przygo-
towanie zawodowe doros∏ych, pomoc w aktywnym
poszukiwaniu pracy, przyznanie Êrodków na podj´cie
dzia∏alnoÊci gospodarczej, refundacja podmiotom
prowadzàcym dzia∏alnoÊç gospodarczà kosztów wy-
posa˝enia lub doposa˝enia stanowiska pracy utwo-
rzonego dla osób, o których mowa w ust. 1, skierowa-
nych na to stanowisko przez Agencj´, sà realizowane
na zasadach ustalonych dla osób bezrobotnych i po-
szukujàcych pracy, okreÊlonych w ustawie, o której
mowa w ust. 1. W okresie 6 miesi´cy od dnia rozwià-
zania lub wygaÊni´cia stosunku pracy, uczestnikom
szkoleƒ, sta˝y, przygotowania zawodowego doro-
s∏ych organizowanych przez urzàd pracy nie przys∏u-
gujà stypendia, o których mowa w ustawie wymienio-
nej w ust. 1.

13. Przepisów ust. 1—4 i ust. 8—12 nie stosuje si´
do pracowników stoczni, z którymi rozwiàzano stosu-
nek pracy zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy. 

14. Okres uczestnictwa w programie zwolnieƒ mo-
nitorowanych wlicza si´ do okresu pracy wymagane-
go do nabycia lub zachowania uprawnieƒ pracowni-
czych oraz okresów sk∏adkowych w rozumieniu prze-
pisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeƒ Spo∏ecznych.

15. Ârodków Funduszu Pracy, o których mowa
w ust. 6 i 8, nie zalicza si´ do przychodów Agencji,
a wydatki z nich finansowane nie stanowià kosztów
uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od
osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654,
z póên. zm.16)).

———————
15) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60,
poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117,
poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8,
poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784,
Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106,
poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370
i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25,
poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804,
Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384,
Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058,
z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595,
Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122,
poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166,
poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223,
poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257,
Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109,
poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120,
poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691, Nr 210,
poz. 2135, Nr 263, poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781,
z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, poz. 262, Nr 85, poz. 725,
Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 102, poz. 852, Nr 143,
poz. 1199 i 1202, Nr 155, poz. 1298, Nr 164, poz. 1365
i 1366, Nr 169, poz. 1418 i 1420, Nr 177, poz. 1468, Nr 179,
poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r.
Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 107, poz. 723,
Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353
i 1354, Nr 217, poz. 1588, Nr 226, poz. 1657 i Nr 249,
poz. 1824, z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 99, poz. 658,
Nr 115, poz. 791 i 793, Nr 176, poz. 1243, Nr 181,
poz. 1288, Nr 191, poz. 1361 i 1367, Nr 192, poz. 1378
i Nr 211, poz. 1549 oraz z 2008 r. Nr 97, poz. 623, Nr 141,
poz. 888, Nr 143, poz. 894, Nr 209, poz. 1316, Nr 220,
poz. 1431 i 1432, Nr 223, poz. 1459 i Nr 228, poz. 1507.

———————
16) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86,
poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122,
poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110,
poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169,
poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230,
poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874,
Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957,
Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6,
poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894,
Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546,
Nr 171, poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533,
z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 491, Nr 78, poz. 684,
Nr 143, poz. 1199, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1419
i 1420, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183,
poz. 1538, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 107, poz. 723,
Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353,
Nr 217, poz. 1589 i Nr 251, poz. 1847, z 2007 r. Nr 165,
poz. 1169, Nr 171, poz. 1208 i Nr 176, poz. 1238 oraz
z 2008 r. Nr 141, poz. 888 i Nr 209, poz. 1316.
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Rozdzia∏ 16

Koszty i êród∏a finansowania post´powania

Art. 124. 1. Do kosztów post´powania kompensa-
cyjnego zalicza si´ op∏aty, koszty sàdowe i administra-
cyjne, koszty og∏oszeƒ i obwieszczeƒ, koszty zast´p-
stwa procesowego oraz wydatki niezb´dne do osià-
gni´cia celu post´powania.

2. Do wydatków post´powania kompensacyjnego
nale˝à wydatki na: 

1) obs∏ug´ post´powania kompensacyjnego, w tym
wydatki rady wierzycieli, nadzorcy tymczasowego
i zarzàdcy kompensacji;

2) wynagrodzenie obserwatora, tymczasowego nad-
zorcy i zarzàdcy kompensacji; 

3) wynagrodzenie bieg∏ych i ekspertów, o których
mowa w ustawie;

4) nale˝noÊci z tytu∏u sk∏adek na ubezpieczenia spo-
∏eczne i zdrowotne od wynagrodzeƒ osób, o któ-
rych mowa w pkt 2.

3. Do wydatków post´powania kompensacyjnego
niezb´dnych do osiàgni´cia celów post´powania na-
le˝à ponadto: 

1) wydatki zwiàzane z przygotowaniem i dokona-
niem sprzeda˝y sk∏adników majàtkowych stoczni,
w tym wydatki na utrzymanie w ruchu przedsi´-
biorstwa stoczni od dnia wszcz´cia post´powania
kompensacyjnego do dnia sprzeda˝y sk∏adników
majàtkowych, w zakresie niezb´dnym do utrzyma-
nia wartoÊci sk∏adników majàtkowych stoczni;

2) wynagrodzenia i Êwiadczenia nale˝ne pracowni-
kom stoczni za okres Êwiadczenia pracy od dnia
1 grudnia 2008 r. do dnia rozwiàzania stosunku
pracy lub do dnia przej´cia przez nowego praco-
dawc´ na zasadach okreÊlonych w art. 231 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy;

3) nale˝noÊci z tytu∏u sk∏adek na ubezpieczenia spo-
∏eczne i zdrowotne od wynagrodzeƒ osób, o któ-
rych mowa w pkt 2, oraz Êwiadczenia nale˝ne ty-
tu∏em odszkodowania lub zadoÊçuczynienia za
wypadki przy pracy lub chorob´ zawodowà;

4) podatki i inne daniny publiczne nale˝ne od stoczni
za okres od dnia wszcz´cia post´powania kom-
pensacyjnego do dnia zakoƒczenia lub umorzenia
post´powania;

5) wydatki na funkcjonowanie Agencji w zakresie
bezpoÊredniej obs∏ugi Prezesa Agencji w toku po-
st´powania kompensacyjnego.

4. Koszty i wydatki post´powania kompensacyjne-
go sà okreÊlane dla ka˝dej stoczni odr´bnie.

5. Obserwator ma prawo monitorowania kosztów
i wydatków post´powania kompensacyjnego.

Art. 125. èród∏em pokrycia kosztów i wydatków,
o których mowa w art. 124, sà w szczególnoÊci:

1) bie˝àce przychody stoczni oraz dochód uzyskany
z prowadzenia dzia∏alnoÊci na majàtku stoczni
w okresie poprzedzajàcym sprzeda˝ lub dochód
uzyskany z wydzier˝awienia na ten okres sk∏adni-
ków majàtkowych stoczni;

2) Fundusz Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracowni-
czych;

3) Fundusz Restrukturyzacji Przedsi´biorców. 

Art. 126. Ze êród∏a, o którym mowa w art. 125
pkt 1, pokrywa si´ op∏aty oraz koszty sàdowe i admi-
nistracyjne, koszty obwieszczeƒ i og∏oszeƒ oraz wy-
datki na wynagrodzenia: cz∏onków zarzàdu stoczni
oraz ekspertów, o których mowa w art. 10 ust. 2, jak
równie˝ nale˝ne od wynagrodzeƒ tych osób sk∏adki
na ubezpieczenia spo∏eczne, ubezpieczenie zdrowot-
ne oraz sk∏adki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwaran-
towanych Âwiadczeƒ Pracowniczych.

Art. 127. 1. Ze êród∏a, o którym mowa w art. 125
pkt 2, pokrywa si´ wynagrodzenia nale˝ne pracowni-
kom stoczni od dnia 1 grudnia 2008 r., do dnia: 

1) rozwiàzania stosunku pracy ze stocznià; 

2) przej´cia przez nowego pracodawc´ na zasadach
okreÊlonych w art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy, wraz ze sk∏adkami na
ubezpieczenie spo∏eczne i zdrowotne nale˝nymi
od tych wynagrodzeƒ; 

3) wygaÊni´cia stosunku pracy. 

2. Ze êród∏a, o którym mowa w art. 125 pkt 2, po-
krywa si´ odszkodowania, o których mowa w art. 118
ust. 2, art. 120 ust. 2 i art. 121 ust. 1 oraz nale˝noÊci
i Êwiadczenia, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 3.

Art. 128. Ze êród∏a, o którym mowa w art. 125
pkt 3, pokrywa si´ koszty i wydatki post´powania
kompensacyjnego, nie wymienione w art. 126 i 127,
a w szczególnoÊci koszty i wydatki niezb´dne do osià-
gni´cia celu post´powania kompensacyjnego, wy-
mienione w art. 124 ust. 3 pkt 1 i 5 oraz wydatki na wy-
nagrodzenia osób, o których mowa w art. 124 ust. 2
pkt 2, i bieg∏ych, o których mowa w art. 124 ust. 2
pkt 3, jak równie˝ nale˝ne od wynagrodzeƒ tych osób
sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne, ubezpieczenie
zdrowotne oraz sk∏adki na Fundusz Pracy i Fundusz
Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracowniczych.

Art. 129. 1. W celu zasilenia Funduszu Restruktury-
zacji Przedsi´biorców w Êrodki potrzebne na finanso-
wanie kosztów i wydatków post´powania kompensa-
cyjnego, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 i 5, 
minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa mo˝e
zmieniç przeznaczenie Êrodków paƒstwowych fundu-
szy celowych, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1 i 3
ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji
i prywatyzacji, w kwocie do wysokoÊci 540 000 000 z∏o-
tych, bez koniecznoÊci zmiany planów finansowych
tych funduszy i uzyskania zgód przewidzianych odr´b-
nymi przepisami prawa.
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2. Ârodki, o których mowa w ust. 1, podlegajà
w ca∏oÊci zwrotowi na paƒstwowy fundusz celowy,
z którego zosta∏y przekazane, przy czym Êrodki te oraz
kwot´ ich zwrotu ustala si´ w rocznym planie finanso-
wym Funduszu Restrukturyzacji Przedsi´biorców.

3. Ârodki, o których mowa w ust. 1, minister w∏a-
Êciwy do spraw Skarbu Paƒstwa przeznacza na cele
okreÊlone w ustawie, w drodze decyzji, w której okreÊ-
la w szczególnoÊci:

1) wysokoÊç kwoty zasilenia Funduszu Restruktury-
zacji Przedsi´biorców;

2) przeznaczenie Êrodków;

3) termin zwrotu Êrodków na rachunek paƒstwowe-
go funduszu celowego, z którego Êrodki te zosta∏y
pobrane.

4. Przepisy ust. 1 majà zastosowanie do dnia pra-
womocnego zakoƒczenia lub umorzenia post´powa-
nia kompensacyjnego.

5. Skarbowi Paƒstwa przys∏ugujà roszczenia wo-
bec stoczni o zwrot poniesionych wydatków na pokry-
cie kosztów post´powania kompensacyjnego, z wy∏à-
czeniem kosztów poniesionych na ochron´ praw pra-
cowników.

6. Roszczenia, o których mowa w ust. 5, podlega-
jà sp∏acie ze Êrodków uzyskanych ze sprzeda˝y majàt-
ku stoczni — na zasadach okreÊlonych w ustawie. 

Rozdzia∏ 17

Umorzenie i zakoƒczenie 
post´powania kompensacyjnego

Art. 130. Prezes Agencji wydaje decyzj´ o zakoƒ-
czeniu post´powania kompensacyjnego, je˝eli zosta∏
wykonany zatwierdzony plan podzia∏u. 

Art. 131. Decyzja o zakoƒczeniu post´powania
kompensacyjnego zawiera w szczególnoÊci: 

1) oznaczenie firmy i siedziby stoczni;

2) uzasadnienie.

Art. 132. 1. Prezes Agencji umarza post´powanie
kompensacyjne w przypadku prawomocnego orze-
czenia niewa˝noÊci postanowienia o wszcz´ciu post´-
powania kompensacyjnego oraz je˝eli sprzeda˝ ma-
jàtku nie zostanie zakoƒczona do dnia 31 maja 2009 r.,
chyba ˝e Komisja Europejska wyrazi zgod´ na prze-
d∏u˝enie post´powania kompensacyjnego.

2. Decyzja o umorzeniu post´powania kompensa-
cyjnego zawiera w szczególnoÊci:

1) oznaczenie firmy i siedziby stoczni;

2) uzasadnienie.

Art. 133. Zmiany stosunków prawnych dokonane
na podstawie przepisów ustawy obowiàzujà stoczni´
i drugà stron´ równie˝ po umorzeniu i po zakoƒczeniu
post´powania kompensacyjnego.

Art. 134. Decyzja o zakoƒczeniu post´powania
kompensacyjnego wywo∏uje skutki to˝same z okreÊlo-
nymi w art. 28 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 13 paê-
dziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z póên. zm.17)).

Art. 135. Po umorzeniu lub zakoƒczeniu post´po-
wania kompensacyjnego kwoty zatrzymane w depo-
zycie, o ile nie przypadnà osobie wskazanej w planie
podzia∏u, wydaje si´ syndykowi masy upad∏oÊci, usta-
nowionemu po og∏oszeniu upad∏oÊci stoczni.

Art. 136. Sentencj´ decyzji o umorzeniu post´po-
wania kompensacyjnego oraz sentencj´ decyzji o za-
koƒczeniu post´powania kompensacyjnego obwiesz-
cza si´ w Monitorze Sàdowym i Gospodarczym oraz
w dzienniku o zasi´gu lokalnym. Decyzje te wraz
z uzasadnieniem dor´cza si´ zarzàdcy kompensacji,
zarzàdowi stoczni, ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
Skarbu Paƒstwa, cz∏onkom rady wierzycieli oraz ob-
serwatorowi.

Art. 137. 1. Zarzàdca kompensacji zachowuje swo-
je kompetencje do dnia og∏oszenia upad∏oÊci stoczni.

2. Zarzàdca kompensacji wyda syndykowi stoczni
niesprzedany majàtek stoczni, ksi´gi, korespondencj´
i dokumenty z dniem og∏oszenia upad∏oÊci.

Art. 138. 1. Prawomocna decyzja o zakoƒczeniu
lub umorzeniu post´powania kompensacyjnego wy-
wo∏uje takie skutki jak wniosek d∏u˝nika o og∏oszenie
upad∏oÊci obejmujàcej likwidacj´ majàtku, o którym
mowa w przepisach Prawa upad∏oÊciowego i napraw-
czego.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, w dniu
w którym decyzja sta∏a si´ ostateczna podlega ona
dor´czeniu do sàdu, a sàd wzywa zarzàdc´ kompen-
sacji do uzupe∏nienia wniosku o informacje, o których
mowa w art. 22 i art. 23 ust. 1 pkt 1—8 i ust. 2 Prawa
upad∏oÊciowego i naprawczego, oraz do z∏o˝enia
oÊwiadczeƒ, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej usta-
wy. Przepisów art. 25 ust. 3 i art. 28 Prawa upad∏oÊcio-
wego i naprawczego nie stosuje si´.

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, nie majà za-
stosowania przepisy art. 13 i art. 373 Prawa upad∏o-
Êciowego i naprawczego, art. 299 ustawy z dnia
15 wrzeÊnia 2000 r. — Kodeks spó∏ek handlowych
oraz art. 116 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Or-
dynacja podatkowa.

Art. 139. 1. Skutki wszcz´cia post´powania kom-
pensacyjnego trwajà do chwili og∏oszenia upad∏oÊci
stoczni. Przekszta∏cone na mocy niniejszej ustawy sto-
sunki prawne nie ulegajà ponownemu przekszta∏ceniu
na mocy przepisów Prawa upad∏oÊciowego i napraw-
czego dotyczàcych skutków og∏oszenia upad∏oÊci.
———————
17) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 21,
poz. 125, Nr 112, poz. 769, Nr 115, poz. 791, 792 i 793
i Nr 176, poz. 1243 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 394, Nr 67,
poz. 411, Nr 141, poz. 888, Nr 171, poz. 1056, Nr 209,
poz. 1318, Nr 220, poz. 1417 i 1418, Nr 227, poz. 1505
i Nr 228, poz. 1507.
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2. Obserwator zachowuje swoje prawa i obowiàz-
ki. Art. 10 stosuje si´ odpowiednio w post´powaniu
upad∏oÊciowym.

3. Nie zaspokojone w post´powaniu kompensa-
cyjnym, wierzytelnoÊci które by∏y zabezpieczone
w dniu wszcz´cia post´powania kompensacyjnego,
traktowane sà w post´powaniu upad∏oÊciowym nadal
jak wierzytelnoÊci zabezpieczone, i zaspokajane zgod-
nie z zasadami okreÊlonymi w przepisach Prawa upa-
d∏oÊciowego i naprawczego, mimo wygaÊni´cia za-
bezpieczeƒ zgodnie z art. 84 ust. 2.

4. Nie zaspokojone w post´powaniu kompensa-
cyjnym wierzytelnoÊci które nie by∏y zabezpieczone
w dniu wszcz´cia post´powania kompensacyjnego,
zaspokajane sà zgodnie z zasadami okreÊlonymi
w przepisach Prawa upad∏oÊciowego i naprawczego,

za wyjàtkiem wydatków poniesionych ze Êrodków pu-
blicznych na realizacj´ programu ochrony pracowni-
ków, o którym mowa w rozdziale 15.

5. Nie zaspokojone w post´powaniu kompensa-
cyjnym wierzytelnoÊci wynikajàce z obowiàzku zwro-
tu pomocy publicznej udzielonej stoczni, w post´po-
waniu upad∏oÊciowym, sà zaspokajane zgodnie z za-
sadami okreÊlonymi w przepisach Prawa upad∏oÊcio-
wego i naprawczego.

Rozdzia∏ 18

Przepisy koƒcowe

Art. 140. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 7 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski


