
U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 17 grudnia 2008 r.

w sprawie ustawy o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym

znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 5 grudnia

2008 r. ustawy o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla

polskiego przemysłu stoczniowego, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1) w art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kompensacja następuje w drodze postępowania wszczętego pod nadzorem

ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa przez Prezesa Agencji Rozwoju

Przemysłu S.A., realizowanego przez niezależnego zarządcę kompensacji,

zwanego dalej "zarządcą kompensacji".";

2) w art. 3 wyrazy "a jeśli racjonalne względy na to pozwolą – sprzedane" zastępuje się

wyrazami "oraz aby zależnie od wyników przetargu,";

3) w art. 7 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Stroną w postępowaniu kompensacyjnym jest stocznia.";

4) w art. 8 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2) jest organem wyższego stopnia w stosunku do Prezesa Agencji;

 3) powołuje obserwatora, zgodnie z procedurą opisaną w art. 10 ust. 1;";
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5) w art. 9 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"Prezes Agencji jest organem pierwszej instancji w postępowaniu kompensacyjnym,

stoi na straży jego praworządności oraz wykonuje inne zadania określone w ustawie,

a w szczególności:";

6) w art. 9 w ust. 2 wyrazy "prowadzi postępowanie kompensacyjne" zastępuje się

wyrazami "wykonuje zadania określone w ustawie";

7) w art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Obserwator monitoruje przebieg postępowania kompensacyjnego,

a w szczególności proces przygotowania i przeprowadzenia sprzedaży składników

majątku w otwartym, przejrzystym, niedyskryminacyjnym, bezwarunkowym

przetargu, przeprowadzonym z zachowaniem warunków uczciwej konkurencji.

Obserwator może zatrudnić do swej pomocy ekspertów, jeżeli uzna to za

konieczne lub wskazane do wypełnienia jego zadań, pod warunkiem, że

wynagrodzenie oraz inne koszty poniesione w związku z tym przez niego są

uzasadnione i uzgodnione z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa.";

8) w art. 10 w ust. 3 wyrazy "uprawnienia syndyka" zastępuje się wyrazami "licencję

syndyka, lub osoby, o których mowa w art. 25 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r.

o licencji syndyka (Dz. U. Nr 123, poz. 850)";

9) w art. 10 w ust. 6 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Obserwator jest zobowiązany do przekazywania Komisji Europejskiej miesięcznych

raportów z monitorowania postępowania kompensacyjnego. Kopie raportów

obserwator przekazuje ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa. Raporty

sporządzane przez obserwatora zawierają w szczególności opis:";

10) w art. 10 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. W przypadku powzięcia wiadomości o przeszkodach w przeprowadzeniu procesu

sprzedaży poszczególnych zespołów składników majątku stoczni, mogących

uniemożliwić przeprowadzenie postępowania kompensacyjnego, obserwator

informuje o nich niezwłocznie Komisję Europejską i powiadamia ministra
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właściwego do spraw Skarbu Państwa.";

11) w art. 10 w ust. 8 skreśla się wyrazy ", z zachowaniem przepisów o ochronie

informacji prawnie chronionych";

12) w art. 10 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

"9. Organy administracji publicznej, zarząd stoczni, tymczasowy nadzorca oraz

zarządca kompensacji obowiązane są udzielać obserwatorowi pomocy

w wykonywaniu jego zadań.";

13) art. 11 otrzymuje brzmienie:

"Art. 11. 1. Przedstawiciel pracowników, wyznaczony przez organizacje związków

zawodowych działających w stoczni, monitoruje przebieg postępowania

kompensacyjnego pod względem zapewnienia ochrony praw

pracowników stoczni w sposób określony w ustawie.

2. W zakresie określonym w ust. 1, przedstawiciel pracowników ma prawo

żądania informacji i prawo wglądu do dokumentów dotyczących

postępowania kompensacyjnego, będących w dyspozycji stoczni,

tymczasowego nadzorcy i zarządcy kompensacji, z zachowaniem

przepisów o ochronie informacji prawnie chronionych.

3. Obserwator przekazuje przedstawicielowi pracowników kopie raportów,

o których mowa w art. 10 ust. 6, z zachowaniem przepisów o ochronie

informacji prawnie chronionych.";

14) w art. 13 w ust. 1 w pkt 7 po wyrazie "sprzedaży" dodaje się wyrazy ", sporządzona

z uwzględnieniem zasad określonych w art. 76 ust. 5";

15) w art. 18 w ust. 3 w zdaniu drugim wyrazy "w ust. 3" zastępuje się wyrazami

"w zdaniu poprzednim";

16) w art. 19 w ust. 1 w pkt 4 po wyrazie "sprzedaży" dodaje się wyrazy

", z uwzględnieniem zasad określonych w art. 76 ust. 5";
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17) w art. 19 w ust. 1 w pkt 5 wyrazy "na zespoły składników oraz ich wycenę" zastępuje

się wyrazami "oraz jego wycenę";

18) w art. 20 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Tymczasowy nadzorca nie może zezwolić na zawieranie umów o budowę nowych

statków.";

19) w art. 23 w ust. 2 w pkt 4 skreśla się wyrazy "o wszczęciu postępowania

kompensacyjnego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym";

20) w art. 24 w ust. 2 wyrazy "dnia wszczęcia" zastępuje się wyrazami "dnia

obwieszczenia o wszczęciu";

21) w art. 24 w ust. 5 po wyrazie "spośród" dodaje się wyrazy "wierzytelności

zabezpieczonych";

22) w art. 26:

a) w ust. 2 skreśla się wyrazy ", kontroluje jego czynności",

b) w ust. 3 wyrazy "Kontrolę czynności zarządcy kompensacji oraz badanie" zastępuje

się wyrazem "Badanie",

c) skreśla się ust. 4 i 6;

23) w art. 27 w ust. 2 w zdaniu pierwszym skreśla się wyrazy "zarządcę kompensacji i";

24) w art. 27 skreśla się ust. 3;

25) w art. 28 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) należące do stoczni akcje spółek publicznych w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 6 ustawy

z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037,

z późn. zm.), nieobciążone zabezpieczeniem ustanowionym na rzecz osób trzecich,

przy czym akcje te podlegają sprzedaży w trybie określonym w ustawie z dnia 29

lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538,

z późn. zm.);";
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26) w art. 28 w ust. 4 w pkt 4 po wyrazie "udzielonych" dodaje się wyraz "kredytów,";

27) w art. 39 w ust. 2 w zdaniu pierwszym wyrazy "trzech miesięcy" zastępuje się

wyrazami "dwóch miesięcy";

28) w art. 42 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zastrzeżenie w umowie przeniesienia prawa własności na rzecz sprzedawcy oraz

umowa przeniesienia własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa, zawarte

w celu zabezpieczenia wierzytelności, są skuteczne tylko w przypadku, gdy

umowa została zawarta przed wszczęciem postępowania kompensacyjnego

w formie pisemnej z datą pewną.";

29) w art. 57 w ust. 1 w pkt 4 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5

w brzmieniu:

"5) nie mogą być zawierane umowy o budowę nowych statków.";

30) w art. 59 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Powyższe czynności nie mogą prowadzić do zawarcia umów o budowę nowych

statków.";

31) tytuł rozdziału 7 otrzymuje brzmienie:

"Niezależny zarządca kompensacji";

32) art. 64 otrzymuje brzmienie:

"Art. 64. 1. Zarządcą kompensacji może być osoba fizyczna posiadająca licencję

syndyka lub osoby, o których mowa w art. 25 ustawy z dnia 15 czerwca

2007 r. o licencji syndyka (Dz. U. Nr 123, poz. 850) lub osoba, która

prowadziła likwidację.

2. Zarządcą kompensacji może być również spółka handlowa, która

prowadziła likwidację lub, której wspólnicy ponoszący odpowiedzialność

za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem albo
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przynajmniej jeden z członków zarządu reprezentujący spółkę posiada

uprawnienia, o których mowa w ust. 1.";

33) w art. 65 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Czynności zarządcy kompensacji mogą wykonywać wyłącznie osoby, o których

mowa w art. 64 ust. 1 lub osoby, które prowadziły likwidację.";

34) w art. 66:

a) w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Rada wierzycieli odwołuje zarządcę kompensacji, jeżeli oczywistym jest, że nie

pełni należycie swoich obowiązków lub z powodu przeszkody nie może ich

pełnić.",

b) skreśla się ust. 5,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, lub gdy zarządca zrezygnuje z pełnienia

funkcji, rada wierzycieli powołuje nowego zarządcę kompensacji.";

35) w art. 69:

a) w ust. 1 wyrazy "Prezesowi Agencji w terminach przez niego wyznaczonych"

zastępuje się wyrazami "radzie wierzycieli, obserwatorowi oraz ministrowi

właściwemu do spraw Skarbu Państwa",

b) w ust. 2 wyrazy "Prezesowi Agencji" zastępuje się wyrazami "podmiotom,

o których mowa w ust. 1,",

 c) skreśla się ust. 3;

36) w art. 70 w ust. 1 po wyrazie "stoczni" dodaje się wyraz "tylko" oraz skreśla się zdanie

drugie;

37) w art. 70 w ust. 3 skreśla się wyraz "projektu";

38) w art. 73 w ust. 1 po wyrazach "Zarządca kompensacji" dodaje się wyrazy ", a do

czasu jego ustanowienia, zarząd stoczni,";
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39) w art. 73 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. W zakresie określonym w ust. 1-3 oraz rozliczania środków Funduszu

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazanych na zaspokojenie

roszczeń pracowniczych, odpowiednio umocowani przez ministra właściwego do

spraw pracy przedstawiciele Funduszu Gwarantowanych Świadczeń

Pracowniczych mają prawo żądania informacji, odpisów i kserokopii dokumentów

poświadczonych za zgodność z oryginałem oraz prawo wglądu do dokumentów

będących w dyspozycji stoczni, zarządu, tymczasowego nadzorcy i zarządcy

kompensacji, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji prawnie

chronionych.";

40) w art. 76 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia:

a) w zdaniu pierwszym skreśla się wyraz "projektu",

b) zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"W tym celu zarządca kompensacji może zlecić:";

41) w art. 77 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) plan sprzedaży;";

42) w art. 78 w zdaniu wstępnym wyrazy "Projekt planu" zastępuje się wyrazem "Plan";

43) w art. 79:

a) w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Po przekazaniu przez zarządcę kompensacji planu sprzedaży, Prezes Agencji

wydaje postanowienie o jego zatwierdzeniu po uzyskaniu opinii rady wierzycieli

i opinii przedstawicieli pracowników.",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Prezes Agencji wydaje postanowienie w sprawie zatwierdzenia plan sprzedaży,

w terminie 7 dni od dnia otrzymania planu sprzedaży. Nieprzedłożenie opinii

lub wydanie opinii negatywnej przez podmioty, o których mowa w ust. 1, nie

stanowi przeszkody do wydania postanowienia.";
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44) art. 80 otrzymuje brzmienie:

"Art. 80. W wypadku, w którym jest to uzasadnione ochroną wartości składników

majątkowych podlegających sprzedaży i ochroną interesów wierzycieli

stoczni, zarządca kompensacji może przeprowadzić lub zlecić ponowną

analizę sposobu podziału majątku stoczni, jeżeli może to przyczynić się do

efektywnej realizacji planu sprzedaży. Zmieniony na tej podstawie plan

sprzedaży podlega zatwierdzeniu na zasadach określonych w art. 79.";

45) art. 81 otrzymuje brzmienie:

"Art. 81. Sprzedaż składników majątkowych stoczni może być poprzedzona umową

dzierżawy, zawartą przez zarządcę kompensacji, jeżeli przemawiają za tym

względy ekonomiczne. Przedmiotem dzierżawy nie może być jednakże całe

przedsiębiorstwo stoczni.";

46) w art. 82 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zarządca kompensacji dokonuje sprzedaży składników majątku stoczni

wyodrębnionych w planie sprzedaży, na rzecz kupującego wyłonionego

w otwartym, przejrzystym, bezwarunkowym, niedyskryminacyjnym,

przeprowadzonym z zachowaniem warunków uczciwej konkurencji, przetargu

nieograniczonym. Do przetargu stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia

1964 r. – Kodeks cywilny, z tym że:

1) szczegółową procedurę przetargu oraz wysokość wadium określa Prezes

Agencji w postanowieniu, o którym mowa w art. 79;

2) o przetargu należy zawiadomić przez ogłoszenie w prasie o zasięgu

ogólnokrajowym i w prasie o zasięgu lokalnym, co najmniej na dwa tygodnie,

a jeżeli przetarg dotyczy składników majątkowych stanowiących

nieruchomości - co najmniej na osiem tygodni przed jego terminem;

3) przetarg prowadzi zarządca kompensacji;

4) otwarcia ofert dokonuje zarządca kompensacji;

5) wyboru oferty dokonuje zarządca kompensacji;

6) postanowienie o zakończeniu procedury przetargowej wydaje Prezes Agencji,

w terminie nie dłuższym niż tydzień od dnia wyboru oferty.";
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47) w art. 82 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Do wydzierżawienia składników majątkowych stoczni na podstawie art. 81, oraz

do sprzedaży składników majątkowych stoczni w trybie, o którym mowa w ust. 1 –

3, nie stosuje się przepisów: ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 i z 2008 r. Nr 171, poz. 1058),

art. 1 ust. 2 pkt 2, art. 18 ust. 2 pkt 3, art. 19 i art. 19b ustawy z dnia 30 sierpnia

1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397,

z późn. zm.), art. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach

morskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 967, z późn. zm.) oraz art. 5a-5c ustawy

z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących

Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z późn. zm.).";

48) w art. 82 dodaje sie ust. 5 w brzmieniu:

"5. Procedura sprzedaży przewidziana ustawą powinna być zakończona do dnia 31

maja 2009 r., chyba że Komisja Europejska wyrazi zgodę na przedłużenie tego

terminu w przypadku, gdy okaże się to niezbędne do osiągnięcia celów

postępowania kompensacyjnego.";

49) w art. 83 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Sprzedaż składników majątku stoczni następuje w drodze umowy sprzedaży

zawartej między stocznią a kupującym lub kupującymi.

 2. Umowę lub umowy sprzedaży zawiera w imieniu własnym, lecz na rachunek

stoczni, zarządca kompensacji.";

50) w art. 84:

a) skreśla się ust. 6,

b) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

"8. Do sprzedaży zespołów składników majątkowych stoczni dokonanej

w postępowaniu kompensacyjnym nie stosuje się 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.";
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51) w art. 88 po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie w brzmieniu:

"Dotyczy to również wierzytelności wynikających z obowiązku zwrotu udzielonej

stoczni pomocy publicznej.";

52) w art. 105 w ust. 1 po wyrazie "przepisy" dodaje się wyrazy "art. 19,";

53) w art. 107 dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu:

"7. Wierzytelności zabezpieczone hipoteką przymusową, hipoteką, hipoteką morską,

zastawem skarbowym, zastawem rejestrowym i zastawem, wynikające

z obowiązku zwrotu pomocy publicznej udzielonej stoczni, podlegają

zaspokojeniu na zasadach określonych w art. 112.

 8. Wierzytelności niezabezpieczone, wynikające z obowiązku zwrotu pomocy

publicznej udzielonej stoczni, podlegają zaspokojeniu na zasadach i według

właściwej kategorii, określonych w art. 110.";

54) w art. 114:

a) w ust. 2 pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4) nie posiadają prawomocnych orzeczeń stwierdzających nabycie uprawnień do

emerytury lub uprawnienia do renty z tytułu niezdolności do pracy, chyba że

posiadają takie prawomocne orzeczenia lub posiadają uprawnienia do renty,

a odpowiednio: nie osiągnęli wieku emerytalnego wynoszącego 65 lat dla

mężczyzn i 60 lat dla kobiet lub nie są całkowicie niezdolni do pracy

w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń

Społecznych;

 5) nie przebywają na urlopie bezpłatnym udzielonym na podstawie art. 174 lub

art. 1741 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, chyba że zgłoszą

powrót z tego urlopu w terminie uzgodnionym ze stocznią w ciągu 7 dni od

otrzymania od stoczni pouczenia o takiej możliwości.",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Nie później niż w ciągu 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy, stocznia ma

obowiązek zatrudnić osoby, o których mowa w ust. 3, na ich wniosek.",

c) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
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"5. W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony

lub jej rozwiązania z pracownikiem stoczni, o którym mowa w ust. 2 lub 3,

w okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia wszczęcia postępowania

kompensacyjnego, z inicjatywy pracodawcy, za wyjątkiem rozwiązania

umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –

Kodeks pracy, pracownik ten nabywa prawo do odszkodowania na zasadach

określonych w art. 118, a pozostałe przepisy rozdziału 15 stosuje się

odpowiednio.";

55) w art. 114 w ust. 3 w pkt 4 wyrazy "ust. 1 pkt 2 – 5" zastępuje się wyrazami "ust. 2 pkt

2 – 5";

56) w art. 114 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Osoby, o których mowa w ust. 3, przebywające na zasiłku chorobowym albo

świadczeniu rehabilitacyjnym przysługującym zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca

1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby

i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267, z późn. zm), w chwili

zatrudnienia przez stocznię, zgodnie z ust. 4, nie tracą prawa do zasiłku

chorobowego oraz świadczenia rehabilitacyjnego.";

57) w art. 118 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Pod pojęciem "zatrudnienie w przedsiębiorstwie morskiej stoczni produkcyjnej"

rozumie się zatrudnienie w przedsiębiorstwie w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia

23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, w którym prowadzona była działalność

gospodarcza w zakresie produkcji stoczniowej, wchodzącym w skład,

odpowiednio:

1) przedsiębiorstwa państwowego Stocznia im. Komuny Paryskiej z siedzibą

w Gdyni, spółki Stocznia Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni – lub spółek z ich

udziałem, których podstawowym realizowanym przedmiotem działalności

było świadczenie usług na rzecz tych podmiotów lub produkcja stoczniowa;

2) przedsiębiorstwa państwowego Szczecińska Stocznia im. Adolfa Warskiego

w Szczecinie, spółki Stocznia Szczecińska S.A. z siedzibą w Szczecinie,

spółki Stocznia Szczecińska Porta Holding S.A. z siedzibą w Szczecinie oraz
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spółki Stocznia Szczecińska Nowa Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie – lub

spółek z ich udziałem, których podstawowym realizowanym przedmiotem

działalności było świadczenie usług na rzecz tych podmiotów lub produkcja

stoczniowa.";

58) w art. 122 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Pracownicy stoczni objętej postępowaniem kompensacyjnym, spełniający warunki

do uzyskania świadczenia przedemerytalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 30

kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. Nr 120, poz. 1252)

uzyskują prawo do świadczenia przedemerytalnego z wyłączeniem warunków

dotyczących okresów zatrudnienia, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6

oraz ograniczeń i warunków określonych w art. 2 ust. 3 powołanej ustawy, pod

warunkiem złożenia wniosku o świadczenie przedemerytalne we właściwej

terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminie

do dnia 31 grudnia 2009 r.";

59) w art. 122 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Wypłacone pracownikom stoczni odszkodowania, o których mowa w art. 118

ust. 2, art. 120 ust. 2 oraz art. 121 ust. 1 są wolne od opodatkowania podatkiem

dochodowym od osób fizycznych.";

60) w art. 123 w ust. 8:

a) po zdaniu drugim dodaje się zdania w brzmieniu:

"Od kwoty świadczenia Agencja opłaca składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne. Zasady podlegania ubezpieczeniom,

obliczania, rozliczania i opłacania składek określone w odrębnych przepisach dla

osób pobierających świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia,

stosuje się odpowiednio.",

b) skreśla się zdanie trzecie;

61) w art. 124 w ust. 3 w pkt 1 wyrazy "do ochrony" zastępuje się wyrazami "do

utrzymania";
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62) w art. 124 w ust. 3 w pkt 3 po wyrazach "w pkt 2" dodaje się wyrazy ", oraz

świadczenia należne tytułem odszkodowania lub zadośćuczynienia za wypadki przy

pracy lub chorobę zawodową";

63) w art. 124 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Obserwator ma prawo monitorowania kosztów i wydatków postępowania

kompensacyjnego.";

64) art. 126 otrzymuje brzmienie:

"Art. 126. Ze źródła, o którym mowa w art. 125 pkt 1, pokrywa się opłaty oraz koszty

sądowe i administracyjne, koszty obwieszczeń i ogłoszeń oraz wydatki na

wynagrodzenia: członków zarządu stoczni oraz ekspertów, o których mowa

w art. 10 ust. 2, jak również należne od wynagrodzeń tych osób składki na

ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz składki na Fundusz

Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.";

65) w art. 127 w ust. 2 po wyrazach "art. 121 ust. 1" dodaje się wyrazy "oraz należności

i świadczenia, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 3";

66) art. 128 otrzymuje brzmienie:

"Art. 128. Ze źródła, o którym mowa w art. 125 pkt 3, pokrywa się koszty i wydatki

postępowania kompensacyjnego, nie wymienione w art. 126 i 127,

a w szczególności koszty i wydatki niezbędne do osiągnięcia celu

postępowania kompensacyjnego, wymienione w art. 124 ust. 3 pkt 1 i 5 oraz

wydatki na wynagrodzenia osób, o których mowa w art. 124 ust. 2 pkt 2,

i biegłych, o których mowa w art. 124 ust. 2 pkt 3, jak również należne od

wynagrodzeń tych osób składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie

zdrowotne oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych

Świadczeń Pracowniczych.";

67) w art. 129 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Środki, o których mowa w ust. 1, podlegają w całości zwrotowi na państwowy
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fundusz celowy, z którego zostały przekazane, przy czym środki te oraz kwotę ich

zwrotu ustala się w rocznym planie finansowym Funduszu Restrukturyzacji

Przedsiębiorców.";

68) w art. 132 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Prezes Agencji umarza postępowanie kompensacyjne w przypadku prawomocnego

orzeczenia nieważności postanowienia o wszczęciu postępowania

kompensacyjnego oraz jeżeli sprzedaż majątku nie zostanie zakończona do dnia 31

maja 2009 r., chyba że Komisja Europejska wyrazi zgodę na przedłużenie

postępowania kompensacyjnego.";

69) w art. 135 wyrazy "stoczni na wniosek zarządu stoczni" zastępuje się wyrazami

"syndykowi masy upadłości, ustanowionemu po ogłoszeniu upadłości stoczni";

70) art. 137 otrzymuje brzmienie:

"Art. 137. 1. Zarządca kompensacji zachowuje swoje kompetencje do dnia ogłoszenia

upadłości stoczni.

2. Zarządca kompensacji wyda syndykowi stoczni niesprzedany majątek

stoczni, księgi, korespondencję i dokumenty z dniem ogłoszenia

upadłości.";

71) art. 138 otrzymuje brzmienie:

"Art. 138. 1. Prawomocna decyzja o zakończeniu lub umorzeniu postępowania

kompensacyjnego wywołuje takie skutki jak wniosek dłużnika

o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku, o którym

mowa w przepisach Prawa upadłościowego i naprawczego.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, w dniu w którym decyzja stała

się ostateczna podlega ona doręczeniu do sądu, a sąd wzywa zarządcę

kompensacji do uzupełnienia wniosku o informacje, o których mowa w

art. 22 i art. 23 ust. 1 pkt  1 – 8 i ust. 2 Prawa upadłościowego

i naprawczego, oraz do złożenia oświadczeń, o których mowa w art. 25

ust. 1 tej ustawy. Przepisów art. 25 ust. 3 i art. 28 Prawa

upadłościowego i naprawczego nie stosuje się.
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3. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, nie mają zastosowania przepisy

art. 13 i art. 373 Prawa upadłościowego i naprawczego, art. 299 ustawy

z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz art. 116

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.";

72) po art. 138 dodaje się art. 138a w brzmieniu:

"Art. 138a. 1. Skutki wszczęcia postępowania kompensacyjnego trwają do chwili

ogłoszenia upadłości stoczni. Przekształcone na mocy niniejszej ustawy

stosunki prawne nie ulegają ponownemu przekształceniu na mocy

przepisów Prawa upadłościowego i naprawczego dotyczących skutków

ogłoszenia upadłości.

2. Obserwator zachowuje swoje prawa i obowiązki. Art. 10 stosuje się

odpowiednio w postępowaniu upadłościowym.

3. Nie zaspokojone w postępowaniu kompensacyjnym, wierzytelności

które były zabezpieczone w dniu wszczęcia postępowania

kompensacyjnego, traktowane są w postępowaniu upadłościowym

nadal jak wierzytelności zabezpieczone, i zaspokajane zgodnie

z zasadami określonymi w przepisach Prawa upadłościowego

i naprawczego, mimo wygaśnięcia zabezpieczeń zgodnie z art. 84

ust. 2.

4. Nie zaspokojone w postępowaniu kompensacyjnym wierzytelności

które nie były zabezpieczone w dniu wszczęcia postępowania

kompensacyjnego, zaspokajane są zgodnie z zasadami określonymi w

przepisach Prawa upadłościowego i naprawczego, za wyjątkiem

wydatków poniesionych ze środków publicznych na realizację

programu ochrony pracowników, o którym mowa w rozdziale 15.

5. Nie zaspokojone w postępowaniu kompensacyjnym wierzytelności

wynikające z obowiązku zwrotu pomocy publicznej udzielonej stoczni,

w postępowaniu upadłościowym, są zaspokajane zgodnie z zasadami

określonymi w przepisach Prawa upadłościowego i naprawczego.".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu ustawy o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach

o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego, postanowił wprowadzić do

jej tekstu 72 poprawki.

Ponieważ ustawa i zawarte w niej regulacje, z uwagi na ich szczególny

i epizodyczny wymiar, były przedmiotem konsultacji z Komisją Europejską oraz stroną

społeczną, Senat postanowił wprowadzić do jej treści szereg poprawek o charakterze

doprecyzowującym, uściślającym i uzupełniającym.

Pierwsza grupa, spośród tych poprawek, ma na celu doprecyzowanie przepisów

dotyczących czynności zarządcy kompensacji oraz podkreślenie jego niezależności (poprawki

nr 1, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 42).

Druga grupa poprawek ma na celu doprecyzowanie regulacji dotyczących zadań i

obowiązków obserwatora (poprawki nr 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 63).

Trzecia grupa poprawek ma na celu rozszerzenie ochrony pracowników stoczni:

- poprawka nr 54 rozszerza ochronę wynikającą z ustawy na pracowników, którzy

posiadają orzeczenia stwierdzające prawo do emerytury lub renty a ponadto

doprecyzowuje termin, w którym stocznia ma obowiązek zatrudnienia

pracowników spółek zależnych,

- poprawka nr 56, która powoduje objęcie ochroną pracowników przebywających

na zasiłku chorobowym albo świadczeniu rehabilitacyjnym,

- poprawka nr 57, która doprecyzowuje pojęcie "zatrudnienie w przedsiębiorstwie

morskiej stoczni produkcyjnej",

- poprawka nr 58, która ma umożliwić skorzystanie ze świadczeń

przedemerytalnych pracownikom spółek przejętych przez stocznie.

Do tej kategorii poprawek należy także zaliczyć poprawki nr 59 oraz 60, które

wyraźnie wskazują, iż wypłacone odszkodowania są wolne od podatku dochodowego od osób

fizycznych oraz wskazują podmiot obowiązany do opłacania składek na ubezpieczenie

społecznie i zdrowotne po ustaniu zatrudnienia, oraz poprawki nr 62 i 65, które rozszerzają

zakres wydatków uznanych za wydatki kompensacyjne na świadczenia należne tytułem

odszkodowania za wypadki przy pracy lub chorobę zawodową.
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Przyjmując poprawkę nr 13, Senat stanął na stanowisku, iż w celu zapewnienia

skuteczniej ochrony praw pracowników należy powołać w stoczni, będącej przedmiotem

postępowania, jednego przedstawiciela pracowników.

Ponadto Senat uznał za konieczne wprowadzenie poprawek, które w sposób wyraźny

uniemożliwią przed lub w trakcie postępowania kompensacyjnego zawieranie umów o

budowę nowych statków (poprawki nr 18, 29 i 30).

Pozostałe poprawki mają na celu doprecyzowanie przepisów dotyczących

postępowania, określenia stron oraz uzupełnienia przepisów dotyczących zasad postępowania

po umorzeniu lub zakończeniu postępowania kompensacyjnego.


