
SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VI kadencja 
Prezes Rady Ministrów 

DSPA-4824-9(5)/09 

Szanowny Panie Marszałku 

Druk nr 2321 
Warszawa, 9 września 2009 r. 

Pan 

Bronisław Komorowski 

Marszałek Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej 

Przekazuję przyjęty przez Radę Ministrów dokument: 

- Informacja rządu na temat sytuacji 
w polskim przemyśle stoczniowym. 

Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra Skarbu 
Państwa do reprezentowania stanowiska Rządu w tej sprawie w toku prac 
parlamentarnych. 

Z wyrazami szacunku 

(-) Donald Tusk 



 

 

Informacja Rządu 

na temat sytuacji w polskim przemyśle stoczniowym. 
  

 

I.  Sytuacja w sektorze stoczniowym.1 
 
Wyraźne efekty kryzysu w branży stoczniowej na ś wiecie widoczne są z opóźnieniem. 
Dostrzec można jest znaczny spadek cen i prawie całkowity zastój w zawieraniu nowych 
kontraktów. Jeśli taka tendencja w nowych zamówieniach utrzyma się do końca roku to w 
2009 roku będzie ponad 20-krotnie mniej zawartych kontraktów na nowe statki niż w roku 
2008. Najwięcej obecnie zamawianych jednostek związanych jest z sektorem offshore. 
 
Światowy portfel zamówień na koniec czerwca 2009 roku (według World Shipyard Monitor) 
obejmował 9135 statków o łącznej nośności 534,2 mln ton. Dla porównania, w końcu grudnia 
2008 roku w ś wiatowym portfelu zamówień znajdowało się 10 177 statków o łącznej 
nośności 595,4 mln ton. Największy spadek portfela zamówień dotknął stocznie europejskie, 
których portfel zamówień w ciągu pierwszego półrocza 2009 roku zmniejszył się o około 11-
12%. 
 
Pierwsze półrocze 2009 roku przyniosło dalszy spadek cen wszystkich typów nowych 
statków. W stosunku do końca 2008 roku ceny nowych statków spadły ś rednio o niecałe 
20%, przy czym w niektórych przypadkach spadek ten sięgnął ponad 30% (np. kontenerowce 
o ładowności 2750 i 3500 TEU), a w niektórych około 5% (np. gazowce LNG). W połowie 
2009 roku ceny nowych statków osiągnęły najniższe wartości od 4-5 lat w przypadku 
zbiornikowców, masowców i gazowców a od 6-7 lat w przypadku kontenerowców. 
 
W strukturze ś wiatowego portfela zamówień dominują statki do przewozów masowych 
suchych i płynnych, które stanowią 58% wszystkich statków znajdujących się w portfelu 
zamówień wg liczby i prawie 82% wg ich nośności. Dużą grupę (11% wg liczby i 12% wg 
nośności) stanowią kontenerowce. 
 
Kryzys skłania armatorów do oddawania starszych jednostek do złomowania. Tylko w ciągu 
pierwszego półrocza 2009 roku wycofano z eksploatacji i oddano do recyklingu więcej 
jednostek niż w całym 2008 roku. 
 
W połowie 2009 roku udział stoczni europejskich w światowym portfelu zamówień (wg 
CGT) wynosił niecałe 9%, natomiast stoczni azjatyckich 90%, w tym tylko stoczni chińskich 
33%. Struktura podziału regionalnego portfela zamówień w ostatnich latach nadal zmienia się 
na korzyść stoczni azjatyckich. Ekspansja azjatyckich stoczni doprowadziła do sytuacji, w 
której krajowy przemysł stoczniowy jest niekonkurencyjny na światowym rynku. Dotyczy to 
także większości europejskiego rynku stoczniowego 
 
Trudności w sektorze stoczniowym, szczególnie w Europie potwierdzają następujące dane:   

                                                           
1 Informacja przygotowana na podstawie materiałów Centrum Techniki Okrętowej S.A. w Gdańsku  
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1) Niemieckie Stocznie WADAN W WISMARZE I ROSTOCKU-WARNEMUENDE ogłosiły 
bankructwo. 
Od ponad roku większościowym udziałowcem stoczni jest rosyjski fundusz inwestycyjny FLC 
West. Zakłady od lutego 2008 r. zakłady nie otrzymały nowych zamówień. Komitet wierzycieli 
zbankrutowanych wschodnioniemieckich stoczni WADAN W WISMARZE I ROSTOCKU-
WARNEMUENDE wyraził w dn. 17.08.2009 r. zgodę na ich sprzedanie rosyjskiemu 
inwestorowi Igorowi Jusufowowi za kwotę 40,5 mln euro. Zwolnieniami będzie objęta połowa z 
obecnych około połowy spośród 2,5 tys. pracowników.  
 
2) Holding stoczniowy THYSSEN KRUP MARINE SYSTEMS (TKMS)poinformował, ż e ze 
względu na bardzo trudną sytuację finansową zamierza sprzedaż wszystkie stocznie tj: 

o BLOHM VOSS w Hamburgu, 
o Stocznie HDW w Kilonii, 
o oraz stocznie północne (Nordseewerke) w Emden.  

 
3) Firma A.P. MOLLER-MAERSK (będąca właścicielem firmy Maersk Line) zamierza: 

o zaprzestać produkcji statków w stoczni ODENSE STEEL SHIPYARD w Dani i 
wystawić ją na sprzedaż (stocznia o 900-letniej tradycji) - Stocznia będzie 
sukcesywnie wygaszać produkcję w miarę realizacji posiadanych aktualnie 
kontraktów, tj. do 2012 r. Stocznia aktualnie zatrudnia ok. 2700 pracowników. 
Pierwsze zwolnienia obejmą grupę 175 pracowników. 

o sprzedać stocznię LITHUANIA BALTIJA SHIPYARD, 
o sprzedać biuro projektowo-inżynieryjne UAB BALTIC ENGENEERING 

CENTER 
Powodem sprzedaży wskazanym przez Prezesa Moller-Maersk jest bardzo trudna sytuacja w 
przemyśle stoczniowym przez ostatnie kilka lat. Zwiększona konkurencja na rynku stoczniowym 
wynika ze wzrostu wydajności stoczni w krajach o taniej sile roboczej na Dalekim Wschodzie, w 
szczególności w Chinach. 
 
W ostatnich latach obserwuje się znaczny spadek udziału polskiego przemysłu stoczniowego 
zarówno w produkcji, jak i  w ilości zamówień na statki. W 2004 r. Polska pod względem 
posiadanych zamówień plasowała się po Niemczech na drugim, a pod względem 
wyprodukowanych statków na trzecim miejscu w Europie. W 2008 r. Polska zajęła 
odpowiednio 8 i 9 miejsce w Europie. Udział Polski w europejskim portfelu zamówień 
wynosił w 2005 r. 8,7%, a w 2008 r. zmniejszył się do poziomu 4,9% Udział Polski w 
światowym portfelu zamówień wynosi obecnie 0,4%.  
 
Zmiany w portfelu zamówień w stoczniach doprowadziły do trudnej sytuacji w przemyśle 
okrętowym a także u kooperantów. Sytuacja w przemyśle stoczniowym najbardziej jest 
odczuwalna dla firm, które w znacznym stopniu uzależniły swoją działalność od stoczni. 
Dotyczy to w głównej mierze firm wyspecjalizowanych w produkcji dla przemysłu 
okrętowego. 
 
Głównym dostawcą dla stoczni krajowych jest H.Cegielski Poznań S.A. - dostawca silników 
napędowych oraz pomp do statków. Rok 2008 spółka H.Cegielski Poznań S.A. zamknęła 
sprzedażą 438,9 mln zł i zyskiem netto w kwocie 0,465 mln. zł. W I półroczu 2009 r. spółka 
ta zrealizowała sprzedaż w kwocie 201,0 mln zł oraz wypracowała zysk netto w kwocie 10,2 
mln zł. Pomimo wypracowanego zysku spółka ma problemy z płynnością finansową 
(problemu z odzyskaniem wierzytelności). Redukcję zamówień w 2009 r. na silniki 
z krajowych stoczni, H. Cegielski Poznań S.A. zrekompensował wzrostem zamówień 
eksportowych. Występują jednak obawy o zmniejszenie eksportu silników w 2010 r. 
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II. Sytuacja w morskich stoczniach produkcyjnych – Stocznia Gdynia S.A i 
Stocznia Szczecińska Nowa Sp. z o.o.  
 
Krytyczna sytuacja w morskich stoczniach produkcyjnych narasta od kilkunastu lat i jest 
konsekwencją wielu czynników gospodarczych (zmiany kursu walut Euro i USD wynikające z 
procesu umacniania złotego, znaczący wzrost ceny rynkowej stali i podzespołów wyposażenia 
statków itp.). Z obszaru innych czynników mających wpływ na funkcjonowanie Stoczni Gdynia 
i Stoczni Szczecińskiej Nowa istotnym problemem były m. in.  niewłaściwa organizacja pracy 
skutkująca bardzo niską wydajnością pracy, brak skutecznych wewnętrznych procedur oceny 
podejmowanego ryzyka przez stocznie przy zawieraniu kontraktów opartych na cenach 
globalnych, brak umiejętności ubezpieczania ryzyka kontraktowego i produkcyjnego 
towarzyszącego realizacji podjętych zobowiązań wobec kontrahentów oraz gwałtowne 
pogłębianie się strat stoczni produkcyjnych. Konsekwencją takiego stanu rzeczy było 
posiłkowanie się w coraz większym stopniu ś rodkami pomocy publicznej, których 
wykorzystanie od 1 maja 2004 r. podlegało ocenie Komisji Europejskiej.  
Stocznie te wyczerpywały przesłanki do ogłoszenia upadłości już w listopadzie 2007 r.  
 
Stocznia Gdynia S.A. – stan na dzień 30 listopada 2007 r.: 
Stocznia Gdynia S.A. od 2000 r. zakontraktowała i sprzedała do 30 listopada 2007 r. łącznie 67 
statków różnych typów dla 16 kontrahentów. Spośród wszystkich zrealizowanych kontraktów 
jedynie 12 przyniosło zyski dla Stoczni szacowane na dzień 30 listopada 2007 r. na kwotę 
91 282 tys. PLN. Reszta kontraktów tj. zrealizowane 55 jednostek, wygenerowała stratę 
sięgającą 1 120 mln PLN (szacunek na dzień 30 listopada 2007 r.). Charakterystycznym 
elementem realizowanej polityki kontraktowej Zarządu Stoczni Gdynia było zrealizowanie 16 
kontraktów z firmą Ray Car Carriers Ltd. (statki zdawane od lutego 2005 r.), które przyniosły 
stratę szacowaną łącznie na kwotę 365 516 tys. PLN. W tym czasie zdano 5 kontrahentom 11 
statków z kontraktów zakończonych stratą 171 548 tys. PLN. Tzw. uzależnienie Stoczni Gdynia 
od jednego kontrahenta (firmy Ray Car Carriers Ltd.) obserwowane jest najwyraźniej od sierpnia 
2006 tj. od kiedy zdano 9 statków temu kontrahentowi Stoczni, które przyniosły stratę 182 050 
tys. PLN. Równolegle ukończono 4 statki ze stratą 54 822 tys. PLN dla 3 innych kontrahentów.  
 
 
Stocznia Gdynia S.A. 2007 r. 2008 r. I półrocze 2009 r. 
Kapitał własny (- 927 833 000) (- 1 724 733 000) -(1 595 148 400) 
Przychody netto ze 
sprzedaży 

1 040 585 000 947 079 000 340 397 000 

Koszty działalności 
operacyjnej 

1 135 745 000 1 158 226 000 519 743 700 

Wynik netto na sprzedaży (-117 641000) (-188 666 000) (-105 932 800) 
Wynik finansowy netto (- 311 698 000) (-138 893 000) 129 585 700 
Zobowiązania ogółem 2 616 666 000 1 940 977 000 2 013 997 300 
Zatrudnienie 4404 4575 b.d. 

 
 
 
Stocznia Szczecińska Nowa Sp. z o.o.   – stan na dzień 30 listopada 2007 r.: 
Analizując dostępne informacje ekonomiczne, sytuacja stoczni w Szczecinie kształtowała się na 
dzień 30 listopada 2007 r. następująco: 
SSN od 01.01.2002 r. do 30.11.2007 r. zakontraktowała łącznie 69 statków różnych typów dla 
11 kontrahentów, w tym sprzedała łą cznie 40 statków. Spośród wszystkich zrealizowanych 
kontraktów jedynie 5 przyniosło zysk dla Stoczni, szacowany na dzień 30 listopada 2007 r. na 
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kwotę 52 mln PLN. Reszta zrealizowanych i zdanych statków wygenerowała stratę, która po 
uwzględnieniu powyższego zysku osiągnęła poziom 258 mln PLN (szacunek na dzień 30 
listopada 2007 r.) 
Do realizacji na dzień 30 listopada 2007 r. pozostało 27 kontraktów dla 7 kontrahentów. 
 

zł 
Stocznia Szczecińska Nowa 
Sp. z o.o. 

2007 r. 2008 r. I półrocze 2009 r. 

Kapitał własny 94.434.538,65 (-919.718.807,70) (-1.091.249.807,70) 
Przychody netto ze 
sprzedaży 

856.632.243,99 604.847.684,04 124.358.000,00 

Koszty działalności 
operacyjnej 

1.058.559.651,07 748.129.692,37 196.459.000,00 

Wynik netto na sprzedaży (-201.927.407,08) (-143.282.008,33) (-72.101.000,00) 
Wynik finansowy netto (-184.994.601,04) (- 511.840.995,99) (-171.531.000,00) 
Zobowiązania ogółem 670.830.363,21 1.555.117.232,16 1.033.879.000,00 
Zatrudnienie 4.784 3.803 188 

 
 
 
III. Kontrola NIK  

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w zakresie restrukturyzacji i prywatyzacji 
sektora przemysłu stoczniowego w latach 2005-2007. Nieprawidłowości stwierdzone przez NIK 
obejmowały następujące kwestie: 

- w żadnym z obszarów (gospodarczym, społecznym i makroekonomicznym) nie osiągnięto 
zaplanowanych celów restrukturyzacji, w szczególności celu kluczowego, jakim było 
odzyskanie zdolności do prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach rynkowych; 

- zaniechano realizacji rządowego Programu działań konsolidacyjnych sektora stoczniowego; 

- dokument Strategia dla sektora stoczniowego (morskie stocznie produkcyjnej w Polsce w 
latach 2006-2010 przygotowywano z opóźnieniem i zaniechano realizacji części jego 
elementów; 

- część pomocy publicznej, wspierającej procesy restrukturyzacji, została udzielona bez 
decyzji Komisji Europejskiej o jej zgodności ze wspólnym rynkiem. 

Powyższe zarzuty przedstawione przez NIK dotyczą lat 2005-2007 (do listopada 2007), tj. 
działalności poprzednich rządów. 
Ponadto stwierdzono istotne rozbieżności w danych dotyczących wielkości udzielonej stoczniom 
pomocy  publicznej,  spowodowane  m.in. brakiem w odpowiednim  czasie jednolitej interpretacji 
kwalifikowania pozyskanych środków finansowych jako pomocy publicznej,  a także niepełnym jej 
monitorowaniem przez Prezesa UOKiK. 
Dokapitalizowanie było konieczne z uwagi na wycofanie się banków z finansowania produkcji 
stoczniowej. Skarb Państwa oraz ARP S.A. i KPS S.A. kierował się niezbędnością pomocy dla 
utrzymania bieżącego finansowania i płynności finansowej stoczni w celu kontynuowania produkcji 
stoczniowej pozwalającej na dokończenie procesu prywatyzacji stoczni, co zostało osiągnięte.  
 
IV. Proces restrukturyzacji i prywatyzacji morskich stoczni produkcyjnych. 
 

• W dniu 31 sierpnia 2006 r. Rada Ministrów przyjęła opracowaną przez Ministerstwo 
Gospodarki „Strategię dla sektora stoczniowego (morskie stocznie produkcyjne) w 
latach 2006 – 2010”. 
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o Jednym z najistotniejszych działań określonych w „Strategii...” była pilna 
prywatyzacja sektora poprzez pozyskanie inwestorów dla poszczególnych 
stoczni. 

o Konieczność prywatyzacji była także wymaganiem stawianym przez Komisję 
Europejską, która prowadziła od 1 czerwca 2005 r. postępowania wyjaśniające 
dotyczące udzielenia pomocy publicznej Stoczni Gdynia S.A., Stoczni 
Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. (SSN) oraz Stoczni Gdańsk SA po 1 maja 2004 r.  

 
Stocznia Gdynia S.A. 

 
• Proces prywatyzacji Stoczni Gdynia S.A. rozpoczął się w dniu 29 czerwca 2006 roku, 

kiedy Walne Zgromadzenie Stoczni Gdynia S.A. podjęło uchwałę w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego Stoczni o kwotę od 40 mln do 500 mln zł. 

• Proces był prowadzony przez Zarząd Stoczni. Oferty objęcia akcji nowej emisji złożyli  
ISD Steel Sp. z o.o. oraz Ray Car Carriers Ltd. Działania Zarządu Spółki nie 
doprowadziły jednak do podwyższenia kapitału Spółki.  

• Harmonogram prywatyzacji Stoczni Gdynia S.A. przyjęty 25 stycznia 2007 roku przez 
Radę Ministrów, zakładał że w przypadku niepowodzenia rozmów z Inwestorami, którzy 
złożyli ofertę w ramach prowadzonego przez Zarząd Stoczni Gdynia S.A. procesu 
podwyższenia kapitału zakładowego, Minister Skarbu Państwa podejmie działania 
alternatywne.  

• 2007-02-27 - w piśmie Ministra Gospodarki Pana Piotra Woźniaka do Pani Neelie 
Kroes, Komisarza d/s Konkurencji Komisji Europejskiej - złożono zapewnienie o 
determinacji polskiego rządu odnośnie dotrzymania terminów prywatyzacji Stoczni 
Gdynia i SSN do 30 czerwca 2007 r. i poinformowano o przyspieszeniu prywatyzacji 
Stoczni Gdańsk do 30 grudnia 2007 r. Po przeanalizowaniu możliwości realnej i 
rzeczywistej redukcji zdolności produkcyjnych stoczni w stopniu umożliwiającym 
rentowną produkcję i zapewniającą odzyskanie długoterminowej zdolności do 
konkurowania na rynku, Minister Gospodarki poinformował, ż e możliwe jest 
ograniczenie zdolności produkcyjnych stoczni poprzez wyłączenie z produkcji 
stoczniowej w Stoczni Gdynia jednego suchego doku (SDI) od stycznia 2010 r., w 
Stoczni Szczecińskiej Nowa – jednej z trzech pochylni (W1) od marca 2010 r. i w 
Stoczni Gdańsk – jednej z trzech dzierżawionych pochylni od stycznia 2009 r.  

• 11 czerwca 2007 roku Minister Skarbu Państwa wyraził zgodę na rozpoczęcie 
prywatyzacji Stoczni Gdynia S.A. w trybie rokowań podjętych na podstawie publicznego 
zaproszenia.  

• W wyniku podjętych działań w ramach procedury rokowań ofertę wiążącą złożyły 3 
podmioty: 
 Amber Sp. z o.o. w organizacji 
 Marine Co Sp. z o.o. (oferta odrzucona ze względów formalnych) 
 Ray Car Carriers Ltd. 

• Od 3 stycznia 2008 r. toczyły się negocjacje równoległe, zmierzające do przedstawienia 
przez Inwestorów planów restrukturyzacji stoczni do dnia 28 lutego 2008 r. 

• W okresie od 21 marca 2008 roku do dnia 12 maja 2008 roku wyłączność 
negocjacyjną posiadała Spółka Amber Sp. z o.o.  

• Ray Car Carriers Ltd. nie przedstawiła w żądanym terminie planu restrukturyzacji 
Stoczni Gdynia S.A. 

• W dniu 15 maja 2008 r. Minister Skarbu Państwa podjął decyzję o zamknięciu 
procesu prywatyzacji Stoczni Gdynia S.A. w trybie publicznego zaproszenia do 
rokowań. Powyższa decyzja wynikała z rezygnacji Amber Sp. z o.o. z uczestnictwa  
w  przedmiotowym procesie. 
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• W dniu 19 maja 2008 r. Minister Skarbu Państwa podjął działania zmierzające do 
pozyskania inwestora dla Stoczni Gdynia S.A. w trybie art. 33 ust. 3 ustawy o 
komercjalizacji i prywatyzacji (zgodnie z którym jest wymagane uzyskanie zgody Rady 
Ministrów na zbycie akcji), tj. innym niż publiczny – w tym przypadku polegającym na 
skierowaniu bezpośredniego zapytania do potencjalnych inwestorów z całego świata. 

• Stosownie do rozpoczętego procesu Polish Shipbuilding Company Sp. z o.o. (PSC) oraz 
ISD Stocznia Sp. z o.o. przekazały oferty wstępne nabycia akcji Stoczni. 

• W celu rozpropagowania procesu i zwiększenia szans jego powodzenia została 
uruchomiona szeroko zakrojona akcja prowadzona przez przedstawicieli polskich 
placówek dyplomatycznych.  

• W dniu 20.06.2008 r. między Skarbem Państwa a Stocznią Gdynia S.A. została 
podpisana “Umowa objęcia akcji serii D III i D IV w podwyższonym kapitale 
zakładowym Stoczni Gdynia S.A.”. Umowa była efektem ostatecznej finalizacji 
realizacji uchwały nr 2 NWZ Stoczni Gdynia S.A. z dnia 30.11.2007 r. dotyczącej 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o 515 mln zł. Zarejestrowanie podwyższenia 
kapitału zakładowego przez właściwy sąd miało miejsce w dniu 30 czerwca 2008 r. 

• Zgodnie z wymogami Komisji w dniu 26 czerwca 2008 r. Inwestorzy za pośrednictwem 
Ministra Skarbu Państwa przekazali do Brukseli plany restrukturyzacji zasadniczo 
spełniające stawiane im warunki w zakresie tzw. wkładu własnego oraz ograniczeń mocy 
produkcyjnych jako środka kompensującego udzieloną, jak i planowaną pomoc publiczną 
dla Stoczni. 

• ISD Stocznia Sp. z o.o. jako większościowy akcjonariusz Stoczni Gdańsk S.A. 
przedstawił plan oparty na koncepcji połączonych Stoczni Gdynia i Gdańsk, zaś Polish 
Shipbuilding Company Sp. z o.o. przedłożył plan opracowany dla Stoczni Gdynia S.A. 

• W dniu 9 lipca 2008 r. służby Komisji Europejskiej przekazały Ministrowi Skarbu 
Państwa, na spotkaniu w Brukseli, uwagi do notyfikowanych planów restrukturyzacji z 
żądaniem dokonania ich korekt do dnia 10 lipca 2008 r. w kierunku zmniejszenia 
wysokości pomocy publicznej oraz zwiększenia tzw. wkładu własnego. W 
przewidzianym terminie przesłano do Komisji stosowne wyjaśnienia i uzupełnienia. 

• Jednocześnie - w związku z zastrzeżeniami Komisji Europejskiej dotyczącymi Planu 
restrukturyzacji dla połączonych Stoczni Gdynia-Gdańsk oraz stanowiskiem 
umożliwiającym przekazanie przez ISD Stocznia Sp. z o.o. planu wyłącznie dla Stoczni 
Gdańsk S.A. do końca września 2008 r. - Minister Skarbu Państwa wystąpił do Pani 
Komisarz Kroes o analogiczne wydłużenie terminu dla Stoczni Gdynia S.A., co 
umożliwiłoby bez presji czasu na ostateczne wynegocjowanie warunków umowy 
prywatyzacyjnej oraz udoskonalenie Planu uwzględniającego wszystkie wytyczne 
Komisji Europejskiej. 

• W dniu 16 lipca 2008 r. Komisja Europejska odroczyła podjęcie ostatecznej decyzji w 
ramach postępowania wyjaśniającego dotyczącego udzielonej pomocy publicznej dla 
morskich stoczni produkcyjnych w związku z formalnym zobowiązaniem rządu 
polskiego do przedstawienia do dnia 12 września br. alternatywnych planów 
restrukturyzacji dla stoczni, zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej 
przyjętymi w wytycznych wspólnotowych. 

• PSC po wyznaczonym terminie przekazał uzupełniony plan - Plan Restrukturyzacji 
Stoczni Gdynia S.A., jednakże bez dokumentów potwierdzających wiarygodność 
finansową Inwestora. Dlatego też zaprzestano rozmów z tym Inwestorem. 

• W dniu 12 września 2008 r. podpisano Umowę dotyczącą kluczowych warunków 
przyszłej umowy prywatyzacyjnej spółki Stocznia Gdynia S.A. zawartą pomiędzy 
Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, ARP S.A. i ISD Stocznia Sp. z o.o. oraz 
przekazano Komisji Europejskiej finalną wersję planu restrukturyzacji przygotowaną 
przez tego Inwestora. Plan ten został przygotowany dla projektu połączonych stoczni 
Gdańsk i Gdynia. 



 7 

 
 
 

Stocznia Szczecińska Nowa Sp. z o.o. (SSN) 
 

• W ramach procesu prowadzonego przez Korporację Polskie Stocznie S.A. i Agencję 
Rozwoju Przemysłu S.A. (większościowi udziałowcy), w oparciu o imienne zaproszenia 
do udziału w procesie przekształceń własnościowych Stoczni, jedyną ofertę na zakup 
akcji SSN Sp. z o.o. złożyła spółka Amber Sp. z o.o., której przyznano wyłączność w 
negocjacjach w dniu 11 stycznia 2008 r. 

• Analogicznie jak w przypadku Stoczni Gdynia S.A. w dniu 12 maja 2008 r. jedyny 
Inwestor - Amber Sp. z o.o. poinformował, ż e odstępuje od dalszych negocjacji w 
sprawie zakupu udziałów SSN Sp. z o.o. (z przyczyn biznesowych). 

• W toku procesu prowadzono rozmowy z dwoma potencjalnymi inwestorami 
zainteresowanymi udziałem w prywatyzacji SSN: 
 Wytwórnią Konstrukcji Stalowych Mostostal - Chojnice S.A. (Polska). W dniu 12 

czerwca 2008 r. spółka złożyła ofertę wstępną nabycia udziałów SSN. Inwestor 
przedłożył plan restrukturyzacji SSN; w dniu 26 czerwca 2008 r. przekazany Komisji 
Europejskiej.  

 Ulstein Verft (Norwegia). W dniu 13 czerwca 2008 r. spółka złożyła formalną 
deklarację zainteresowania udziałem w procesie i otrzymała od doradcy 
Memorandum Informacyjne SSN.   

• W dniu 28 sierpnia 2008 r. Mostostal Chojnice S.A. oraz Grupa Ulstein podpisały 
porozumienie w sprawie wspólnych inwestycji w Stoczni i przygotowały ostateczną 
wersję planu restrukturyzacji Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. 

• W dniu 12 września 2008 r. podpisano „Umowę w sprawie kluczowych warunków 
sprzedaży udziałów Stoczni Szczecińskiej NOWA Sp. z o.o.” pomiędzy ARP S.A., KPS 
S.A. i Inwestorem - Mostostal Chojnice S.A. oraz przekazano Komisji Europejskiej 
finalną wersję programu restrukturyzacji. 

 
 

Decyzje Komisji Europejskiej. 
 

• W dniu 6 listopada br. Komisja Europejska wydała dwie decyzje w sprawie pomocy 
publicznej udzielonej Stoczni Gdynia S.A. i Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. 

o Stocznia Gdynia S.A. - Komisja uznała, że Polska udzieliła Stoczni Gdynia S.A. 
pomocy publicznej w sposób niezgodny z prawem naruszając m.in. art. 88 ust. 3 
Traktatu WE. Zgodnie z decyzją Komisji pomoc ta jest niezgodna ze wspólnym 
rynkiem, gdyż nie podlega ż adnemu odstępstwu przewidzianemu w Traktacie 
WE. Dla przywrócenia stanu przed udzielenia pomocy, pomoc państwa musi 
zostać zwrócona. 

o SSN Sp. z o.o. (SSN) - Komisja uznała, że zgłoszona pomoc państwa na rzecz 
SSN nie może zostać uznana za zgodną ze wspólnym rynkiem i podlega 
zwrotowi. 

• W obu przypadkach Komisja określiła tożsamy, sposób wdrożenia powyższych decyzji. 
Polska została zobowiązana do wdrożenia decyzji Komisji poprzez: 

o sprzedaż aktywów stoczni po cenie rynkowej w drodze otwartej, przejrzystej, 
bezwarunkowej i niedyskryminującej procedury przetargowej  
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a następnie 
o  likwidację stoczni. 

• Jeśli warunki te będą spełnione, sprzedaż aktywów stoczni nie będzie wiązała się z 
udzieleniem pomocy nabywcy(om) tychże aktywów (aktywa mogą zostać przeniesione 
na nabywcę(ów) wolne od jakichkolwiek zobowiązań związanych z koniecznością spłaty 
bezprawnej i niezgodnej ze wspólnym rynkiem pomocy państwa udzielonej stoczni w 
przeszłości). 

 

 

Stocznia Gdańsk S.A.  
 

• Proces przekształceń własnościowych, realizowany przez Agencję Rozwoju Przemysłu 
S.A. opierał się na objęciu akcji nowej emisji w podwyższonym kapitale zakładowym 
spółki przez inwestora. 

• Akcjonariusz Stoczni Gdańsk S.A. - ISD Polska Sp. z o.o. złożył łącznie w ramach I i II 
terminu prawa poboru zapisy na 30.000.000 akcji nowej emisji serii “M”. Inwestor 
opłacił cały kapitał. Po zarejestrowaniu w dniu 18 stycznia 2008 r. w KRS podwyższenia 
kapitału oraz odkupieniu akcji Stoczni od CENZIN Sp. z o.o., Grupa ISD posiadała 
83,64% akcji Stoczni Gdańsk S.A.  

• Od 24 stycznia 2008 r. ISD (Inwestor) podjął we współpracy z władzami polskimi 
kontakty z Komisją celem przygotowania i przedstawienia Komisji planu restrukturyzacji 
Stoczni Gdańsk S.A. ISD podjął dyskusję z Komisją Europejską, najpierw co do 
zasadności naliczenia dotychczasowej pomocy publicznej (szacowanej przez Komisję na 
kwotę 740 mln PLN) a następnie, z uwagi na oczekiwania Komisji dotyczące 
ograniczenia zdolności produkcyjnych, rozpoczął prace nad Planem Restrukturyzacji 
Stoczni Gdańsk S.A. uwzględniającym oczekiwania Komisji. 

• Komisja Europejska wymagała, aby: 
− plan restrukturyzacji stoczni był realny i wiarygodny, oparty na racjonalnych 

przesłankach i założeniach,  
− znacząca część kosztów restrukturyzacji pokryta została bezpośrednio przez 

Inwestora (tzw. wkład własny Inwestora powinien wynosić przynajmniej 50% 
ogólnych kosztów restrukturyzacji),  

− pomoc publiczna wnioskowana przez Inwestora musi być ograniczona do 
niezbędnego minimum. Inwestor musi udowodnić, ż e wnioskowana pomoc jest 
konieczna do odzyskania rentowności przez stocznię, 

− stocznia zobowiązała się do zastosowania tzw. ś rodków kompensujących tj. 
ograniczenia zdolności produkcyjnych. Działanie to ma stanowić swego rodzaju 
kompensatę dla konkurencji w związku z udzieleniem stoczni pomocy publicznej. 

 
• Przeciągające się prace ISD, skutkowały wydaniem decyzji Komisji Europejskiej w dniu 

23 maja 2008 r. dotyczącej wydania nakazu udzielenia informacji tj. przekazania przez 
władze polskie w ciągu 30 dni Planu restrukturyzacji Stoczni Gdańsk S.A. Skutkiem 
wydanej 23 maja 2008 r. decyzji KE, ISD podjęło działania zmierzające do nabycia akcji 
Stoczni Gdynia S.A. przygotowując plan restrukturyzacji połączonych Stoczni Gdańsk – 
Gdynia. 

• Przedmiotowy plan został przekazany do Komisji Europejskiej w dniu 12 września 
2008r. jednak nie uzyskał akceptacji Komisji (negatywna decyzja Komisji z dnia 6 
listopada 2008 r.). 
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o Zdaniem Komisji, wdrożenie wspólnego planu restrukturyzacji połączonych 
stoczni nie gwarantowało przywrócenia trwałej rentowności nowemu 
podmiotowi.  

o W planie tym założono, że zdyskontowany zwrot kapitału zostałby osiągnięty w 
2018 r. tj. po 10 latach od wejścia nowego inwestora, co było zbyt długim 
okresem i wskazywało na wysokie ryzyko planu. 

o Ponadto Komisja podniosła szereg innych mankamentów jak duża wrażliwość 
projektu na wahania kursu walut, które są głównym czynnikiem obecnych 
trudności finansowych stoczni, niewystarczające działania w zakresie 
restrukturyzacji zatrudnienia a także wysokie potrzeby w zakresie nowej pomocy 
publicznej, a w konkluzji stwierdziła, ż e wspólny plan restrukturyzacji nie 
zapewnia przywrócenia rentowności połączonych stoczni w perspektywie 
długoterminowej. 

• Równolegle od września 2008 r. trwały odrębne prace Inwestora nad Planem 
restrukturyzacji Stoczni Gdańsk S.A. (Plan). 

• W dniu 4 listopada 2008 r. przekazana została służbom Komisji wersja Planu, która była 
jeszcze przedmiotem negocjacji strony rządowej z Inwestorem. W szczególności 
przedmiotem negocjacji były kwestie ewentualnej nowej pomocy publicznej założonej w 
Planie przez Inwestora. 

• Efektem prowadzonych rozmów i negocjacji z Komisją było podpisanie w dniu 5 grudnia 
2008 r. porozumienia pomiędzy Inwestorem, Agencją Rozwoju Przemysłu S.A., 
Korporacją Polskie Stocznie S.A. i Skarbem Państwa w sprawie warunków i form 
udzielenia pomocy publicznej dla Stoczni Gdańsk S.A. ujętej w przekazanej Komisji w 
dniu 5 grudnia 2008 r ostatecznej wersji Planu restrukturyzacji Stoczni Gdańsk S.A.  

• Pani Komisarz w piśmie z dnia 8 kwietnia 2008 r. wyraziła wątpliwości, które zostały 
niezwłocznie przekazane Inwestorowi celem modyfikacji Planu i jego dostosowania do 
oczekiwań Komisji. W wyniku prowadzonych rozmów Inwestor zaakceptował 
postulowane przez Komisję ograniczenie mocy produkcyjnych poprzez szybsze 
zamknięcie dwóch pochylni oraz zobowiązał się do przygotowania, zgodnie z 
oczekiwaniami Komisji, korekty (aneksu) do Planu restrukturyzacji Stoczni Gdańsk S.A.  

• W dniu 8 maja 2009 r. przygotowany przez Inwestora zaktualizowany Plan 
restrukturyzacji Stoczni Gdańsk S.A., został przekazany do Komisji Europejskiej.  

• W dniu 22 lipca 2009 r. na bazie złożonego Planu restrukturyzacji Komisja Europejska 
wydała pozytywną decyzję w sprawie udzielonej przez Polskę pomocy państwa dla 
Stoczni Gdańsk S.A., sprawa nr C 18/2005 (ex N 438/2004, N 194/2005 i PL 34/2004).  

o W wyniku powyższej decyzji Stocznia Gdańsk S.A. musi w pełni wdrożyć plan 
restrukturyzacji oraz na bieżąco inforrmować Komisję o jego realizacji. 

 

 

 

 

V. Realizacja decyzji KE – ustawa o postępowaniu kompensacyjnym. 
 

W dniu 6 stycznia 2009 r. weszła w ż ycie ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu 
kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu 
stoczniowego (Dz.U. Nr 233, poz. 1569). 
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Ustawa ta jest wynikiem realizacji umowy społecznej zawartej pomiędzy stroną rządową a 
przedstawicielami związków zawodowych Stoczni Gdynia SA i Stoczni Szczecińskiej 
„Nowa” Sp z o.o. w świetle decyzji Komisji Europejskiej z dnia 6 listopada 2008 r. W dniu 29 
listopada 2008 r. Strony podpisały stosowny protokół uzgodnień obejmujący następujące 
obszary tematyczne: 

a. Zarządzanie majątkiem  Stoczni  Szczecińskiej  Nowa Sp. z o.o.  i   Stoczni Gdynia S.A. 
w okresie obowiązywania ustawy. 

b. Zabezpieczenie społeczne pracowników przemysłu stoczniowego: 
- sześciomiesięczny okres w którym pracownicy otrzymywać będą wynagrodzenie 
- odprawy pieniężne w zależności od stażu pracy w przemyśle stoczniowym 

Ustawa ta umożliwiła realizację postanowień zawartych w decyzjach Komisji Europejskiej 
z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawach pomocy państwa (nr C 17/2005) udzielonej przez Polskę 
Stoczni Gdynia S.A. oraz pomocy państwa (nr C 19/2005) udzielonej przez Polskę Stoczni 
Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. 

Decyzja Komisji Europejskiej przewidywała wykonanie jej postanowień w terminie siedmiu 
miesięcy od daty jej notyfikacji, tj. do dnia 6 czerwca 2009 r. W związku z uzyskaną zgodą 
Komisji Europejskiej (z dnia 28 lipca 2009 r.) termin na zakończenie procedury sprzedaży 
majątku stoczni został przedłużony do 31 sierpnia 2009 r.  

W dniach 28.04 - 29.05.2009 r. odbyły się przetargi i aukcje na sprzedaż składników majątku 
obu Stoczni. 

 

Sprzedaż majątku Stoczni 

 
Stocznia Gdynia S.A. 
Majątek Stoczni został podzielony na 37 pakietów (w tym 5 obejmujących projekty statków) o 
łącznej wartości netto 337.921.500,00 zł (cena wywoławcza). 
Sprzedanych zostało: 30 pakietów o wartości netto 306.399.371,01 zł (brutto 311.783.489,46 zł) 

Pozostało: 7 pakietów o wartości netto 41.280.000,00 zł (według cen wywoławczych), w tym: 

- 5 obejmujących projekty statków, 

- 1 obejmujący Ośrodek Wypoczynkowy, 

- 1 obejmujący drogę ciężkiego transportu.  
Nabyte ś rodki trwałe oraz udziały w spółkach Grupy Stoczni Gdynia obejmujące 19 pakietów 
zostały przekazane nabywcom.  

Stichting Particulier Fonds Greenrights nabył 11 pakietów – jednakże do deklarowanego dnia 
(17.08.2009 r. ) nie dokonał zapłaty pozostałej ceny sprzedaży. Pakiety nabyte przez Inwestora 
obejmują:  

- 7 pakietów związanych bezpośrednio z produkcją; 

- 1 pakiet obejmujący rejon komunikacji tory kolejowe z bocznicą; 

- 2 pakiety udziałów w spółkach; 

- 1 pakiet inny. 

 
Stocznia Szczecińska Nowa Sp. z o.o. 
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Majątek Stoczni podzielono na 18 pakietów o łą cznej wartości netto 130 604 314,50 zł (cena 
wywoławcza). 

Sprzedanych zostało: 13 pakietów o wartości 105 174 114,57 zł netto, (brutto 109 244 436,81 
zł).  

Pozostało: 5 pakietów o wartości, według cen wywoławczych 26 456 500,00 zł netto, w tym: 

- 3 obejmujące projekty statków, 

- 1 obejmujący udziały w spółce, 

- 1 obejmujący tzw. pozostałe rzeczy ruchome. 

Nabyte ś rodki trwałe oraz udziały w spółkach Stoczni Szczecińskiej Nowa obejmujące 6 
pakietów zostały przekazane nabywcom.  

Stichting Particulier Fonds Greenrights nabył 7 pakietów – jednakże do deklarowanego dnia 

(17.08.2009 r) nie dokonał zapłaty pozostałej ceny sprzedaży. Pakiety nabyte przez Inwestora 

obejmują:  

- 6 pakietów związanych bezpośrednio z produkcją; 

- 1 pakiet obejmujący projekt statku. 

Załącznik nr 2 do niniejszej Informacji przedstawia szczegółowe zestawienie informacji 
dotyczących sprzedaży.  

 

Inwestor Stichting Particulier Fonds Greenrights z siedzibą w Curacao, który został wyłoniony 
jako nabywca w przetargach na znaczą część składników majątkowych Stoczni Szczecińskiej 
Nowa Sp. z o.o. oraz Stoczni Gdynia S.A., pomimo zawarcia warunkowych umów sprzedaży, 
nie wpłacił do dnia 31 sierpnia 2009 roku pozostałej części ceny sprzedaży. 

Nabywca był trzykrotnie wzywany przez Zarządcę Kompensacji do wykonania swoich 
zobowiązań. Wezwania były z dnia: 29 czerwca, 22 lipca, 17 sierpnia br. Ww. nabywca nie 
stawił się w ż adnym z podanych terminów. Wezwania zostały doręczone prawidłowo i 
dodatkowo na inne adresy znane Zarządcy Kompensacji. 

Jednocześnie podkreślić należy, iż ustawowo uprawnione podmioty nie skorzystały z 
przysługującego im prawa pierwszeństwa lub pierwokupu w odniesieniu do któregokolwiek ze 
składników majątku Stoczni objętych postępowaniem. Ponadto w dniu 25.06.2009 r. wydane 
zostały przez MSWiA zgody na zakup nieruchomości przez Stichting Particulier Fonds 
Greenrights.  

W związku z brakiem wpłaty ze strony Stichting Particulier Fonds Greenrights, Ambasada 
Państwa Kataru przekazała pismo rządowego funduszu Qatar Investment Authority (QIA) 
informujące, ż e fundusz ten prowadzi procedurę ewentualnego przejęcia projektu zakupu 
aktywów Stoczni Gdynia i Szczecin. Mając na uwadze pisma Komisji Europejskiej, Minister 
Skarbu Państwa wyraził zgodę na sfinalizowanie transakcji przez QIA do końca sierpnia br. 
Jednakże we wskazanym terminie transakcje sprzedaży nie zostały zakończone pomyślnie. 
 

Koszty postępowania kompensacyjnego. 
Ministerstwo Skarbu Państwa do końca sierpnia 2009 r. wydatkowało kwotę 10.326.069,04 zł na 
pokrycie kosztów prowadzonych postępowań kompensacyjnych. Ś rodki te pochodziły z 
Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, pozostającego w dyspozycji Ministra Skarbu 
Państwa.  
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Środki przekazane ARP S.A. – 5.475.742,63 zł. 

Środki przekazane Zarządcy Kompensacji – 4.850.326,41 zł. 

 

Planowane działania. 

W dniu 25 sierpnia 2009 r. skierowana została do Komisji prośba o wyrażenie zgody na 
przedłużenie procedury sprzedaży składników majątkowych stoczni w ramach postępowania 
kompensacyjnego do końca 2009 r. Z uwagi na brak wpłaty ś rodków w dniu 31 sierpnia br.  
prośba do Komisji Europejskiej została ponowiona, a w dniach 2 i 4 września przekazano na 
prośbę Komisji dodatkowe wyjaśnienia. 
Załącznik nr 1 do niniejszej Informacji przedstawia szczegółowy harmonogram realizacji 
postępowań kompensacyjnych. 

 
Program Dobrowolnych Odejść 
Program został zakończony. Dokonano wypłat wszystkich świadczeń  przysługujących z tytułu 
wynagrodzeń oraz odpraw przyznanych na podstawie ustawy kompensacyjnej. Łą czna kwota 
wypłaconych św iadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń  Pracowniczych wynosi 
588.091.857,40 zł., w tym: 

Stoczni Gdynia S.A. 

- wynagrodzenia – 128.251.034,30 zł; 

- odprawy – 210.815.500,00 zł (średnio na jednego pracownika – 41.729,12 zł). 

Stocznia Szczecińska Nowa Sp. z o.o.  
- wynagrodzenia – 84.815.322,60 zł; 

- odprawy – 164.210.000,00 zł (średnio na jednego pracownika – 41.155,39 zł). 

 

Program Zwolnień Monitorowanych (PZM) 
 

Umowy PZM Szczecin Gdynia Suma 

Podpisane  3573 4381 7954 
Rezygnacja 103 239 342 
W tym z powodu zatrudnienia/rozpoczęcia 
działalności gospodarczej 

86 223 309 

Przeprowadzone doradztwo zawodowe 
Od początku realizacji projektu odbyło się 5127 spotkań doradczych w Szczecinie oraz 6174 
spotkań w Gdyni, łącznie 11301 spotkań doradczych.  

Realizowane szkolenia 
Szkolenia rozpoczęło od początku realizacji projektu:  

Szczecin Gdynia  
Doradztwo zawodowe 

 
I etap II 

etap 
III 

etap 
suma I etap II 

etap 
III 

etap 
suma 

Od początku realizacji projektu 3540 1388 199 5127 4288 1767 119 6174 
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1) w Gdyni 1506 osób, z tego 850 osób szkolenia już zakończyło. W odniesieniu do szkoleń w 
toku, w Gdyni 18 osób uczestniczy w szkoleniach indywidualnych, a 638 osób w szkoleniach 
grupowych. 

2) w Szczecinie 1247 osób, z tego 688 osób szkolenia już zakończyło. W odniesieniu do szkoleń 
w toku, 11 osób realizuje szkolenia indywidualne, a pozostałe 548 osób szkolenia grupowe. 

Pośrednictwo Pracy 

Wg stanu na 30 sierpnia 2009 w bazie ofert pracy dla Szczecina znajduje się 47 ofert pracy w 
kraju oraz 14 ofert pracy za granicą, oferujących 301 miejsc pracy w kraju oraz 229 miejsc pracy 
za granicą.  

W przypadku Gdyni w bazie znajdują 34 oferty pracy w kraju (77 miejsc pracy) oraz 4 oferty 
pracy za granicą (92 miejsca pracy). 
 

Wypłata świadczeń z tytułu PZM 
Z Funduszu Pracy są co miesiąc wypłacane uczestnikom Programu Zwolnień Monitorowanych 
świadczenia z tytułu uczestnictwa w PZM. Wypłata następuje do 10-go dnia miesiąca. Do 10-go 
sierpnia br. z tytułu PZM wypłacono kwotę łącznie 54.415.292,44 zł. 
 
 
 

 

Załączniki: 
1. Harmonogram działań realizacji całego procesu wdrażania decyzji Komisji Europejskiej 
2. Przebieg procesów przetargowych 
3. Informacja ekonomiczna dotycząca podmiotów sektora stoczniowego oraz kooperantów znajdujących się w 

nadzorze MSP oraz ARP S.A.  

Szczecin Gdynia  

Oferty pracy 

 
 

Liczba 
przyjęć 

ofert pracy  

Liczba 
odrzuceń 

ofert 
pracy  

suma Liczba 
przyjęć 

ofert 
pracy  

Liczba 
odrzuceń 

ofert pracy  

 
suma 

Od początku realizacji 
projektu 

 

983 604 1587 623 166 789 

Tydzień 24-30 sierpnia 160 37 197 80 36 116 



Załącznik 1 
Harmonogram działań realizacji całego procesu wdrażania decyzji Komisji 
Europejskiej. 
 

Data Czynność 
30.12.2008 r. Wysłanie pism do organizacji związkowych działających w stoczniach o wyznaczenie 

wspólnego przedstawiciela pracowników dla każdej stoczni. 
Złożenie przez zarządy stoczni wniosków o wszczęcie postępowania 
kompensacyjnego wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami (zgodnie z zapisami 
ustawy). 
Rozpatrzenie wniosków o wszczęcie postępowania kompensacyjnego oraz 
sporządzenie dla każdego wniosku raportu o kompletności. 

6.01.2009 r. 

Ustanowienie tymczasowego nadzorcy, który pełnił swoje obowiązki do czasu 
wyboru przez wstępne zgromadzenia wierzycieli zarządców kompensacji. 
Wydanie przez Prezesa Agencji postanowień o wszczęciu postępowania 
kompensacyjnego dla każdej ze stoczni. W postanowieniach wskazany został m.in. 
termin, miejsce i przedmiot obrad Wstępnego Zgromadzenia Wierzycieli.  07.01.2009 r. 
Powiadomienie stron postępowania o wszczęciu postępowania kompensacyjnego. 

13.01.2009 r. 
Obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 8(3111) postanowienia 
Prezesa ARP S.A. o wszczęciu postępowania kompensacyjnego względem Stoczni 
Gdynia S.A. i Stoczni Szczecińska Nowa Sp. z o.o. 

14.01.2009 r.  
Opublikowanie w prasie krajowej i lokalnej postanowienia Prezesa ARP S.A. 
o wszczęciu postępowania kompensacyjnego względem Stoczni Gdynia S.A. i 
Stoczni Szczecińska Nowa Sp. z o.o. 

16.01.2009 r. 

Przekazanie przez tymczasowego nadzorcę do Prezesa Agencji wstępnych spisów 
wierzycieli stoczni wraz z wykazem ich wierzytelności wobec stoczni powstałych 
przed dniem złożenia wniosku o wszczęcie postępowania kompensacyjnego i 
uznanych przez stocznie.  

20.01.2009 r. 

Wstępne Zgromadzenie Wierzycieli Stoczni Gdynia S.A. 
Ogólna suma wierzytelności przypadających 547 wierzycielom uprawnionym do 
uczestniczenia w Wstępnym Zgromadzeniu Wierzycieli wynosiła 1.618.905.485 zł co 
odpowiadało 1.618.905.485 głosom. Uprawnionych do głosowania było 547 
podmiotów, z czego obecnych na Zgromadzeniu było 22 podmioty. 
Wstępne Zgromadzenie Wierzycieli ustanowiło Zarządcą Kompensacji 
w postępowaniu kompensacyjnym prowadzonym w stosunku do Stoczni Gdynia S.A. 
spółkę Bud-Bank Leasing Sp. z o.o.  
Wstępne Zgromadzenie Wierzycieli ustanowiło również Radę Wierzycieli Stocznia 
Gdynia S.A. i powołało na jej członków: Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., 
Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. oraz Skarb Państwa 
reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa. 
Na zastępców członków Rady Wierzycieli zostali powołani: Gmina Gdynia z siedzibą 
w Gdyni na zastępcę ARP S.A., Korporację Polskie Stocznie S.A. na zastępcę Skarbu 
Państwa reprezentowanego przez Ministra Skarbu Państwa, H.Cegielski – Poznań 
S.A. na zastępcę KUKE S.A.  
Został również uchwalony regulamin Rady Wierzycieli Spółki Stoczni Gdynia S.A.  

21.01.2009 r. 

Wstępne Zgromadzenie Wierzycieli Stocznia Szczecińska Nowa Sp. z o.o. 
Ogólna suma wierzytelności przypadających 296 wierzycielom uprawnionym do 
uczestniczenia w Wstępnym Zgromadzeniu Wierzycieli wynosiła 713.050.132 zł, co 
odpowiadało 713.050.132 głosom. Uprawnionych do głosowania było 296 
podmiotów, z czego obecnych na Zgromadzeniu było 11 podmiotów. 
Wstępne Zgromadzenie Wierzycieli ustanowiło Zarządcą Kompensacji w 
postępowaniu kompensacyjnym prowadzonym w stosunku do Stoczni Szczecińskiej 



Nowa Sp. z o.o. spółkę Bud-Bank Leasing Sp. z o.o.  
Wstępne Zgromadzenie Wierzycieli ustanowiło również Radę Wierzycieli Spółki 
Stocznia Szczecińska Nowa Sp. z o.o. i powołało na jej członków: Korporację Polskie 
Stocznie S.A., Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., Agencję 
Rozwoju Przemysłu S.A.  
Na zastępców członków Rady Wierzycieli zostali powołani: Zachodniopomorski 
Urząd Skarbowy z siedzibą w Szczecinie na zastępcę KPS S.A., H.Cegielski – 
Poznań S.A. na zastępcę KUKE S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A. na zastępcę 
ARP S.A.  
Został również uchwalony regulamin Rady Wierzycieli Spółki Stocznia Szczecińska 
Nowa Sp. z o.o.  

Od 
14.01.2009 r.  

Zgłaszanie wierzytelności do Prezesa Agencji przez wierzycieli Stoczni Gdynia S.A. 
oraz Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o., na podstawie art. 85 ustawy. Nadesłane 
zgłoszenia były sprawdzane pod względem formalnym. Dla każdego zgłoszenia 
został utworzony raport z przyjęcia wierzytelności 

24.02.2009 r. Przekazanie Zarządcy Kompensacji pierwszej partii wierzytelności. 
Zgłoszenia niespełniające wymogów formalnych zostały odesłane do wierzycieli, z 
informacją o brakach oraz że po uzupełnieniu tych braków możliwe jest ponowne 
nadesłanie zgłoszenia. 

28.02.2009 r. Przygotowanie raportów o kompletności dokumentów przyjętych od 
dotychczasowego nadzorcy. 

6.03.2009 r.  Złożenie w ARP S.A. przez Zarządcę Kompensacji planów sprzedaży zespołów 
składników majątkowych Stoczni oraz projektu regulaminu przetargów.  

9.03.2009 r. Przekazanie Zarządcy Kompensacji drugiej partii zgłoszeń, spełniających wymogi 
formalne. Zgłoszenia niespełniające wymogów formalnych były odsyłane do 
wierzycieli, z informacją o brakach oraz że po uzupełnieniu tych braków możliwe jest 
ponowne nadesłanie zgłoszenia. 
Zgłoszenia nadesłane w języku obcym zostały przekazane do tłumaczenia 
przysięgłego, a następnie poddane standardowej procedurze sprawdzania zgłoszeń 
pod względem formalnym. 

11.03.2009 r.  Posiedzenie Rady Wierzycieli Stocznia Gdynia i Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z 
o.o., na którym pozytywnie zaopiniowano plany sprzedaży. 

12.03.2009 r Wydanie postanowień Prezesa ARP S.A. o zatwierdzeniu planów sprzedaży dla 
każdej ze stoczni. Postanowienie zawierało: 
− zatwierdzenie planu sprzedaży składników majątkowych spółki, obejmującego 

określenie trybu i oznaczenie terminów sprzedaży poszczególnych zespołów 
składników majątkowych spółki,  

− zatwierdzenie regulaminu przetargów pod nazwą „Regulamin przetargu 
nieograniczonego oraz aukcji”, 

− określenie wysokości wadium dla każdego z przetargów w wysokości 10% 
wartości oszacowania składników majątkowych wchodzących w skład 
poszczególnych zespołów składników majątkowych. 

16.03.2009 r. Zamieszczenie w prasie krajowej i lokalnej pierwszego ogłoszenia dotyczącego 
przetargów na sprzedaż składników majątkowych Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z 
o.o.  

17.03.2009 r. Zamieszczenie w prasie krajowej i lokalnej pierwszego ogłoszenia dotyczącego 
przetargów na sprzedaż składników majątkowych Stoczni Gdynia S.A. 

09.04.2009r. Przekazanie Zarządcy kompensacji ostatniej części zgłoszeń wierzytelności wobec 
Stoczni Gdynia S.A. oraz Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. Od dnia 
09.04.2009r. rozpoczął się bieg 14 dniowego terminu na sporządzenie listy 
wierzytelności. 



10.04.2009r. Zamieszczenie w prasie krajowej i lokalnej drugiego ogłoszenia dotyczącego 
przetargów na sprzedaż składników majątkowych Stoczni Gdynia S.A. 

14.04.2009r. Zamieszczenie w prasie krajowej i lokalnej drugiego ogłoszenia dotyczącego 
przetargów na sprzedaż składników majątkowych Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z 
o.o. 

7.05.2009 r. Zamieszczenie w prasie krajowej i lokalnej ogłoszenia o wydłużeniu do dnia 8 maja 
2009 r. terminu składania oświadczeń rejestracyjnych oraz wpłaty wadium skazanego 
w ogłoszeniu Nr 1 o przetargach na sprzedaż składników majątkowych obu stoczni. 

23.04.2009 r. 
 

Zarządca kompensacji przekazał Sądowi listy wierzytelności Stoczni Gdynia S.A. 
oraz Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. wraz z wnioskami o ich zatwierdzenie. 

19.05.2009 r. Lista wierzytelności Stoczni Gdynia S.A. złożona została ponownie po usunięciu 
braków wskazanych przez Sąd. 

18.05.2009 r. 

20.05.2009 r. 

Zamieszczenie w prasie krajowej i lokalnej trzeciego i czwartego ogłoszenia o 
niedojściu przetargów na sprzedaż składników majątkowych do skutku 
i przeprowadzeniu aukcji na sprzedaż składników majątkowych Stoczni Gdynia S.A. 
oraz Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. 

 
28.04 -  
29.05.2009 r. 

Odbyły się przetargi i aukcje na sprzedaż składników majątku obu Stoczni. 
W dniach od 5.05.2009 r. do 29.05.2009 r. Prezes Zarządu ARP S.A. wydał stosowne 
postanowienia o zakończeniu procedury przetargowej. 

na bieżąco 
Systematyczne przekazywanie Zarządcy Kompensacji zgłoszeń wierzytelności 
napływających po upływie terminu ustawowego (oraz ich odsyłanie wierzycielom i 
wzywanie do uzupełnienia braków formalnych zgłoszeń). 

25.06.2009 r.  
Wydanie zgody przez MSWiA na zakup nieruchomości przez Stichting Particulier 
Fonds Greenrights oraz złożenie oświadczenia przez podmioty uprawnione o 
nieskorzystaniu z prawa pierwokupu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik 2 
 
1. PRZEBIEG PROCESÓW PRZETARGOWYCH 
1.1. Stocznia Gdynia S.A. 

Majątek Stoczni został podzielony na 37 pakietów (w tym 5 obejmujących projekty statków) o 
łącznej wartości netto 337.921.500,00 zł (cena wywoławcza). 
Sprzedanych zostało: 30 pakietów o wartości netto 306.399.371,01 zł (brutto 311.783.489,46 zł) 
Pozostało: 7 pakietów o wartości netto 41.280.000,00 zł (według cen wywoławczych), w tym: 
− 5 obejmujących projekty statków, 
− 1 obejmujący Ośrodek Wypoczynkowy, 
− 1 obejmujący drogę ciężkiego transportu. 

 
L.p. Nr przetargu/aukcji 

i nazwa pakietu 
Nazwa 

uczestników 
Cena oferty 
(wywoławcza) 

Uczestnik, który 
wygrał 

Cena sprzedaży 

1. Przetarg nr 1 
(Obszar 1) Rejon 
prefabrykacji kadłubów 

 

1.Greenrights 
2.Gdynia – Shipyard 
Sp. z o.o. 

38.690.000 zł Stichting 
Particulier Fonds 
Greenrights 

38.690.001 zł 

2. Przetarg nr 2 
(Obszar 2) Rejon montażu 
statków 

 

1.Greenrights 
2.Gdynia – Shipyard 
Sp. z o.o. 

98.852.000 zł Stichting 
Particulier Fonds 
Greenrights 

98.852.001 zł 

3. Przetarg nr 3 
(Obszar 4) Rejon montażu 
statków 

 

1.Greenrights 
2.Gdynia – Shipyard 
Sp. z o.o. 

31.873.000 zł Stichting 
Particulier Fonds 
Greenrights 

31.873.001 zł 

4. Przetarg nr 4 
(Obszar 5) Rejon 
prefabrykacji wyposażenia 
okrętowego i odcinków 
rurociągów 

 

1.Greenrights 
2.TLMJ Real Estate 
Sp. z o.o. 
3.Gafako Sp. z o.o. 
4.Gdynia – Shipyard 
Sp. z o.o. 

12.478.000 zł Gafako Sp. z o.o. 13.158.000 zł 

5. Przetarg nr 5 
(Obszar 6) Rejon 
wyposażenia statków 

 

1.Greenrights 
2.Gdynia – Shipyard 
Sp. z o.o. 

34.826.000 zł Stichting 
Particulier Fonds 
Greenrights 

34.826.001 zł 

6. Przetarg nr 6 
(Obszar 7) Rejon 
prefabrykacji konstrukcji 
przestrzennych 

 

1.Greenrights 
2.Crist Sp. z o.o. 
3.TLMJ Real Estate 
Sp. z o.o. 
4.Gdynia – Shipyard 
Sp. z o.o. 

3.413.000 zł Stichting 
Particulier Fonds 
Greenrights 

3.415.000 zł 

7. Przetarg nr 7 
(Obszar 7) Rejon 
prefabrykacji konstrukcji 
przestrzennych 

 

1.Greenrights 
2.TLMJ Real Estate 
Sp. z o.o. 
3.Gdynia – Shipyard 
Sp. z o.o. 

18.354.000 zł Stichting 
Particulier Fonds 
Greenrights 

18.354.001 zł 

8. Przetarg nr 8 
(Obszar 9) Rejon obsługi 
magazynowej działalności 
administracyjnej 

 

1.Greenrights 
2.Gdynia – Shipyard 
Sp. z o.o. 

27.116.000 zł Stichting 
Particulier Fonds 
Greenrights 

27.116.001 zł 

9. Przetarg nr 9 
Obszar 10) Rejon 
prefabrykacji sekcji 
przestrzennych 

 

1.Eco Transped 
Mariusz 
Nierychlewski 
2.TLMJ Real Estate 
Sp. z o.o. 
3.Euro Rusztowania 
– Grupa Stoczni 

1.146.000 zł Eco Transped 
Mariusz 
Nierychlewski 

1.425.000 zł 



L.p. Nr przetargu/aukcji 
i nazwa pakietu 

Nazwa 
uczestników 

Cena oferty 
(wywoławcza) 

Uczestnik, który 
wygrał 

Cena sprzedaży 

Gdynia Sp. z o.o. 
4.Gdynia – Shipyard 
Sp. z o.o. 

10. Przetarg nr 10 
(Obszar 11) Rejon obsługi 
transportu poziomego 

 

1.TLMJ Real Estate 
Sp. z o.o. 
2.Gdynia – Shipyard 
Sp. z o.o. 

3.422.000 zł TLMJ Real Estate 
Sp. z o.o. 

3.608.744 zł 

11. Przetarg nr 11 
(Obszar 12) Rejon 
działalności pomocniczej 

 

1.Eurogaz – Gdynia 
Sp. z o.o. 
2.TLMJ Real Estate 
Sp. z o.o. 
3.Gdynia – Shipyard 
Sp. z o.o. 

1.614.000 zł Eurogaz – Gdynia 
Sp. z o.o. 

3.610.000 zł 

12. Przetarg nr 12 
(Obszar 13) Rejon 
działalności szkoleniowej 

 

1.Wiesław Michał 
Rynkowski 
2.TLMJ Real Estate 
Sp. z o.o. 
3. Eco Transped 
Mariusz 
Nierychlewski 
4.Gdynia – Shipyard 
Sp. z o.o. 

2.156.000 zł Eco Transped 
Mariusz 
Nierychlewski 

2.156.200 zł 

13. Przetarg nr 13 
(Obszar 14) Rejon 
parkowania samochodów 

 

1.Euro – Cynk 
Gdynia Sp. z o.o. 
2.NTA Sp. z o.o. 
3.Gdynia – Shipyard 
Sp. z o.o. 

2.686.000 zł  NTA Sp. z o.o. 2.810.500 zł 

14. Przetarg nr 14 
(Obszar 15) Rejon 
parkowania samochodów 

 

1.Wiesław Michał 
Rynkowski 
2.TLMJ Real Estate 
Sp. z o.o. 
3. Eco Transped 
Mariusz 
Nierychlewski 
4.Gdynia – Shipyard 
Sp. z o.o. 

921.000 zł  
 

TLMJ Real Estate 
Sp. z o.o. 

1.027.000 zł 

15. Przetarg nr 15 
(Obszar 16) Rejon 
magazynowania 
prefabrykatów 

 

1.Eco Transped 
Mariusz 
Nierychlewski 
2.Gdynia – Shipyard 
Sp. z o.o. 

964.000 zł Eco Transped 
Mariusz 
Nierychlewski 

 

964.100 zł 

16. Przetarg nr 16 
(Obszar 17) Rejon 
komunikacji droga ciężkiego 
transportu 
 
Aukcja w dniu 26 maja 2009 
r. 

Gdynia – Shipyard 
Sp. z o.o. 
 
 

- 

1.758.000 zł 
 
 
 

1.758.000 zł 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

17. Przetarg nr 17 
(Obszar 18) Rejon 
magazynowania 
prefabrykatów 

 

1.Wiesław Michał 
Rynkowski 
2.Makromor s.c. 
3.TLMJ Real Estate 
Sp. z o.o. 
4. Eco Transped 
Mariusz 
Nierychlewski 
5.Gdynia – Shipyard 
Sp. z o.o. 

632.000 zł Makromor s.c. 1.001.111 zł 

18. Przetarg nr 18 
Rejon magazynowania 
prefabrykatów 

 

1.Makromor s.c. 
2.Stalbud – Tadeusz 
Gapiński 
3.TLMJ Real Estate 
Sp. z o.o. 
4. Eco Transped 
Mariusz 

616.000 zł  Eco Transped 
Mariusz 
Nierychlewski 

925.000 zł 



L.p. Nr przetargu/aukcji 
i nazwa pakietu 

Nazwa 
uczestników 

Cena oferty 
(wywoławcza) 

Uczestnik, który 
wygrał 

Cena sprzedaży 

Nierychlewski 
5.Gdynia – Shipyard 
Sp. z o.o. 

19. Przetarg nr 19 
(Obszar 20) Rejon 
działalności pomocniczej 

 

1.TLMJ Real Estate 
Sp. z o.o. 
2.Gdynia – Shipyard 
Sp. z o.o. 

2.187.000 zł TLMJ Real Estate 
Sp. z o.o. 

2.302.610 zł 

20. Przetarg nr 20 
(Obszar 21) Rejon 
komunikacji tory kolejowe z 
bocznicą 
 
Aukcja w dniu 26 maja 2009 
r. 

Gdynia – Shipyard 
Sp. z o.o. 
 
 
Stichting Particulier 
Fonds Greenrights  

1.414.000 zł 
 
 
 

1.414.000 zł 

- 
 
 
 

Stichting 
Particulier Fonds 
Greenrights  

- 
 
 
 

1.414.000 zł 

21. Przetarg nr 21 
Grupa 21 – Obszar 5A 
 
Aukcja w dniu 26 maja 2009 
r. 

Gdynia – Shipyard 
Sp. z o.o. 
 
1.Euro – Cynk 
Gdynia Sp. z o.o. 
2. Stichting 
Particulier Fonds 
Greenrights  

7.144.000 zł 
 
 

7.144.000 zł 

- 
 
 

Stichting 
Particulier Fonds 
Greenrights  

- 
 
 

9.000.000 zł 

22. Przetarg nr 22 
Grupa 22 – Obszar 6A 

 

1. Euromal – Grupa 
Stoczni Gdynia Sp. z 
o.o. 
2. Zenon Hoppe 
3.Gdynia – Shipyard 
Sp. z o.o. 

45.000 zł 
 

Euromal – Grupa 
Stoczni Gdynia Sp. 
z o.o. 

46.500 zł 

23. Przetarg nr 23 
Grupa 23 – Centrum 
Wypoczynkowe w gminie 
Stężyca 

 
Aukcja w dniu 26 maja 2009r. 

Gdynia – Shipyard 
Sp. z o.o. 

8.158.000 zł  
 
 
 

8.158.000 zł 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

24. Przetarg nr 24 
15.135 udziałów w spółce 
Euromos Spółka z o.o. 
 
Aukcja w dniu 26 maja 2009 
r. 

Gdynia – Shipyard 
Sp. z o.o. 
 
Stichting Particulier 
Fonds Greenrights  

1.019.000 zł 
 
 
 

1.019.000 zł 

- 
 
 
 

Stichting 
Particulier Fonds 
Greenrights  

- 
 
 
 

1.020.000 zł 

25. Przetarg nr 25 
1.900 udziałów w spółce 
Europlazma Serwis – Grupa 
Stoczni Gdynia Sp. z o.o. 

1.Jan Woźniak 
2.Euro – Cynk 
Gdynia Sp. z o.o. 
3.Gdynia – Shipyard 
Sp. z o.o. 

762.000 zł Jan Woźniak 
 

783.000 zł 

26. Przetarg nr 26 
2.185 udziałów w spółce 
Euro – Guard Sp. z o.o. 
 

1.Jan Woźniak 
2.TFS Sp. z o.o. 
3.Gdynia – Shipyard 
Sp. z o.o. 

284.000 zł Jan Woźniak 420.000 zł 

27. Przetarg nr 27 
17.000 udziałów w spółce 
EURO RUSZTOWANIA - 
Grupa Stoczni Gdynia'' 
Spółka z o.o. 
 
Aukcja w dniu 26 maja 2009 
r. 

Gdynia – Shipyard 
Sp. z o.o. 
 
 
 
1. Rubo Serwis Sp. z 
o.o. 
2. Stichting 
Particulier Fonds 
Greenrights  

2.730.000 zł 
 
 
 
 

2.730.000 zł 

- 
 
 
 
 

Stichting 
Particulier Fonds 
Greenrights  

- 
 
 
 
 

6.200.000 zł 

28. Przetarg nr 28 
3.426 udziałów w spółce 
Euro – Pref Sp. z o.o. 

 

1.Grupa 
Inwestycyjna JMB 
Development Ltd Sp. 
z o.o. 
2.Gdynia – Shipyard 

621.000 zł Grupa 
Inwestycyjna 
JMB Development 
Ltd Sp. z o.o. 

621.100,01 zł 
 



L.p. Nr przetargu/aukcji 
i nazwa pakietu 

Nazwa 
uczestników 

Cena oferty 
(wywoławcza) 

Uczestnik, który 
wygrał 

Cena sprzedaży 

Sp. z o.o. 

29. Przetarg nr 29 
400 udziałów w Centrum 
Doskonalenia Kadr 
Europartner Sp. z o.o. 

 

1.Elbląski 
Uniwersytet 
Robotniczy 
2.IWNORT Centrum 
Szkoleniowe 
Spawalnicze s.c. 
3.Jan Edward Bensch 
4.AWO Wojciech 
Leszczyński 
5.Gdynia – Shipyard 
Sp. z o.o. 

39.000 zł 
 

Elbląski 
Uniwersytet 
Robotniczy 

125.000zł 
 

30. Przetarg nr 30 
4.140 udziałów w spółce 
Unitrans Sp. z o.o. 

 

1. Euro Rusztowania 
– Grupa Stoczni 
Gdynia Sp. z o.o. 
2.Gdynia – Shipyard 
Sp. z o.o. 

292.000 zł Euro Rusztowania 
– Grupa Stoczni 
Gdynia Sp. z o.o. 

292.000 zł 

31. Przetarg nr 31 
4.934 udziałów w spółce 
Euromal – Grupa Stoczni 
Gdynia Sp. z o.o. 

 

1.Agencja Rozwoju 
Przemysłu S.A. 
2.TLMJ Real Estate 
Sp. z o.o. 
3.Gdynia – Shipyard 
Sp. z o.o. 

325.000 zł TLMJ Real Estate 
Sp. z o.o. 

336.500 zł 

32. Aukcja nr 32/ Grupa 32 
majątkowe prawa autorskie 
do projektu statku (jednostki 

pływającej) typu 8168/27 
(samochodowiec) 

w dniu 21 maja 2009 r. 

- 3.839.000 zł - - 

33. Aukcja nr 33/ Grupa 33 
majątkowe prawa autorskie 
do projektu statku (jednostki 
pływającej) typu 8185 (LPG) 

w dniu 21 maja 2009 r. 

- 3.839.000 zł - - 

34. Aukcja nr 34/ Grupa 34 
majątkowe prawa autorskie 

do 12 projektów statków 
(jednostek pływających) typu 

8109, 8111, 8113, 8125, 
8130, 8138, 8139, 8143, 
8144, 8145, 8184, 8229 

(kontenerowce) 
w dniu 21 maja 2009 r. 

- 3.839.000 zł - - 

35. Aukcja nr 35/ Grupa 35 
majątkowe prawa autorskie 
do projektu statku (jednostki 

pływającej) typu 8213 
(samochodowiec) 

w dniu 21 maja 2009 r. 

- 3.137.000 zł - - 

36. Aukcja nr 36/ Grupa 36 
majątkowe prawa autorskie 

do projektów 3 statków 
(jednostek pływających) typu 

8183, 8189 oraz 8226 
(masowce i chemikaliowce) 

w dniu 21 maja 2009 r. 

- 5.130.000 zł - - 

37. Przetarg nr 37/Grupa 37 
Ruchomości 

Załącznik nr 24 do Planu 
Sprzedaży 

EUROCYNK Sp. z 
o.o. 

20.500 zł EUROCYNK Sp. z 
o.o. 

21.000 zł 



1.2. Stocznia Szczecińska Nowa Sp. z o.o. 

Majątek Stoczni podzielono na 18 pakietów o łącznej wartości netto 130 604 314,50 zł (cena 
wywoławcza). 
Sprzedanych zostało: 13 pakietów o wartości 105 174 114,57 zł netto, (brutto 109 244 436,81 
zł). 
Pozostało: 5 pakietów o wartości, według cen wywoławczych 26 456 500,00 zł netto, w tym: 
− 3 obejmujące projekty statków, 
− 1 obejmujący udziały w spółce, 
− 1 obejmujący tzw. pozostałe rzeczy ruchome. 
 

Lp. Nr przetargu/aukcji i nazwa 
pakietu Nazwa uczestników Cena oferty 

(wywoławcza) 
Uczestnik, który 

wygrał Cena sprzedaży 

1. 

Przetarg nr 1 - 
Zespół nr 1 stanowiący pakiet 

„Wulkan” 
 

Stichting Particulier 
Fonds Greenrights  31 901 300,00 zł Stichting Particulier 

Fonds Greenrights  31 902 000,00 zł 

2. 
Przetarg nr 2 –  

Zespół nr 2 stanowiący pakiet 
„Stocznia Północ” 

1. Stichting Particulier 
Fonds Greenrights  
2. J. Rosiek & 
D. Sobczyński Zakład 
Usług Inżynieryjno-
Budowlanych, 
Szczecin 

737 950,00 zł 

J. Rosiek & 
D. Sobczyński 
Zakład Usług 
Inżynieryjno-
Budowlanych, 
Szczecin 

786 458,57 zł 

3. 
Przetarg nr 3 –  

Zespół nr 3 stanowiący pakiet 
„Malarnia” 

Stichting Particulier 
Fonds Greenrights  6 881 600,00 zł Stichting Particulier 

Fonds Greenrights  6 881 600,00 zł 

4. 
Przetarg nr 4 –  

Zespół nr 4 stanowiący pakiet 
„Prefabrykacja” 

1. Stichting Particulier 
Fonds Greenrights  
2. Mostostal-Chojnice 
S.A. 

22 154 400,00 zł Stichting Particulier 
Fonds Greenrights  22 154 500,00 zł 

5. 
Przetarg nr 5 –  

Zespół nr 5 stanowiący pakiet 
„Odra” 

1. Stichting Particulier 
Fonds Greenrights  
 
2. Mostostal-Chojnice 
S.A. 

14 882 550,00 zł Stichting Particulier 
Fonds Greenrights  14 883 300,00 zł 

6. 
Przetarg nr 6 –  

Zespół nr 6 stanowiący pakiet 
„Operator” 

Stichting Particulier 
Fonds Greenrights  

8 156 200,00 zł Stichting Particulier 
Fonds Greenrights  8 157 000,00 zł 

7. 
Przetarg nr 7 –  

Zespół nr 7 stanowiący pakiet 
„Stocznia Południe” 

1. Stichting Particulier 
Fonds Greenrights 
 
2. Polimex-Mostostal 
S.A. 

8 155 200,00 zł 
 

Stichting Particulier 
Fonds Greenrights  

 
8 213 554,00 zł 

8. 
 
 
 
 
 

Przetarg nr 8 –  
Zespół nr 8 stanowiący pakiet 

„Kadry” 
 
 
 
 

1. Stichting Particulier 
Fonds Greenrights  
2. Eugeniusz Ławicki, 
Bolesław Danilewicz 
3. Wioleta Waszczuk 
4. Polimex-Mostostal 
S.A. 
5. Gustaw Wiliński 

1 010 000,00 zł 
Eugeniusz Ławicki, 
Bolesław 
Danilewicz 

1 200 002,00 zł 

9. 
Przetarg nr 9 –  

Zespół nr 9 stanowiący pakiet 
„Projekt” 

Stichting Particulier 
Fonds Greenrights  2416850,00 zł Stichting Particulier 

Fonds Greenrights  2 417 000,00 zł 

10. 
Przetarg nr 10 –  

Zespół nr 10 – udziały w 
spółce Porta Styl Sp. z o.o. 

Rubo-Serwis Sp. z o.o. 2 510 550,00 zł Rubo-Serwis 
Sp. z o.o. 2 510 700,00 zł 

11. Przetarg nr 11 –  
Zespół nr 11 – udziały w brak 1 029 800,00 zł - - 



Lp. Nr przetargu/aukcji i nazwa 
pakietu Nazwa uczestników Cena oferty 

(wywoławcza) 
Uczestnik, który 

wygrał Cena sprzedaży 

spółce Nord Sp. z o.o. 
 

Aukcja: 26.05.2009. 

12. 

Przetarg nr 12 –  
Zespół nr 12 – stanowiący 

pakiet „Projekty 
zbiornikowców” 

 
Aukcja: 22.05.2009. 

brak 6 121 500,00 zł - - 

13. 

Przetarg nr 13 –  
Zespół nr 13 – stanowiący 

pakiet „Projekty 
kontenerowców” 

 
Aukcja: 22.05.2009. 

brak 10 350 000,00 zł - - 

14. 

Przetarg nr 14 –  
Zespół nr 14 – stanowiący 

pakiet „Projekty con-ro, ro-ro, 
ro-pax” 

 
Aukcja: 22.05.2009. 

brak 6 675 000,00 zł - - 

15. 

Przetarg nr 15 –  
Zespół nr 15 – Rzeczy 

ruchome (sześć samochodów 
osobowych) 

CAR-GO Paweł 
Szymański 

70 000,00 zł 
(przetarg 

uproszczony) 

CAR-GO Paweł 
Szymański 91 000,00 zł 

16. 

Przetarg nr 16 –  
Zespół nr 16 – Rzeczy 
ruchome (rusztowania 

modułowe i wspornikowe) 

1. Rubo-Serwis Sp. z 
o.o. 
2. Porta styl Sp. z o.o. 
3. Euro-Rusztowania 
Grupa Stoczni Gdynia 
Sp. z o.o. 
4. Master Sp. z o.o. 

525 064,50 zł 
(przetarg 

uproszczony) 
Master Sp. z o.o. 751 000,00 zł 

17. 

Przetarg nr 17 –  
Zespół nr 17 – Rzeczy 
ruchome – materiały 

związane ze statkiem B178-
I/23 

POL-EURO Linie 
Żeglugowe Sp. z o.o. 

5 226 000,00 zł 
(przetarg 

uproszczony) 

POL-EURO Linie 
Żeglugowe 
Sp. z o.o. 

5 226 000,00 zł 

18. 

Przetarg nr 18 –  
Zespół nr 18 – stanowiący 
pakiet „rzeczy ruchome – 

pozostałe materiały 
stanowiące własność SSN Sp. 

z o.o. 
 

Aukcja: 22.05.2009. 

brak 2 280 200,00 zł - - 

 
 
1. 2. PRZEBIEG PROCESÓW SPRZEDAŻY 

2.1. Stocznia Gdynia S.A. 
W wyniku ogłoszonych 37 przetargów i aukcji sprzedano 30 pakietów (obszarów).  
Przekazano majątek (środki trwałe) właścicielom 13 obszarów wg poniższego wykazu: 

Lp. przetarg 
obszar - 

przedmiot 
przetargu 

Nabywca przedmiotu 
przetargu - firma  

data podpisania umowy 
bezwarunkowej 

data protokolarnego 
przekazania środków 

trwałych  

1. 9 Obszar 10 ECO TRANSPED Mariusz 
Nierychlewski 18-06-2009 23-06-2009 



2. 11 Obszar 12 EUROGAZ SP z o.o. 18-06-2009 24-06-2009 

3. 12 Obszar 13 ECO TRANSPED Mariusz 
Nierychlewski 18-06-2009 23-06-2009 

4. 13 Obszar 14 NTA Sp z o.o. 18-06-2009 29-06-2009 

5. 15 Obszar 16 ECO TRANSPED Mariusz 
Nierychlewski 18-06-2009 23-06-2009 

6. 17 Obszar 18 MAKROMOR 18-06-2009 22-06-2009 

7. 18 Obszar 19 ECO TRANSPED Mariusz 
Nierychlewski 18-06-2009 23-06-2009 

8. 37 Ruchomości 
obszar 24 EUROCYNK Sp. z o.o. 26-05-2009 30-06-2009 

9. 22 Obszar  6 A EUROMAL GSG Sp. z o.o. 18-06-2009 03-07-2009 

10. 14 Obszar 15 TLMJ Real - Estate Sp. z o.o. 24-06-2009 06-07-2009 

11. 10 Obszar 11 TLMJ Real - Estate Sp.  z o.o. 24-06-2009 13-07-2009 

12. 4 Obszar 5 GAFAKO Sp. z o.o. 18-06-2009 17-07-2009 

13. 19 Obszar 20 TLMJ Real - Estate Sp. z o.o. 24-06-2009 27-07-2009 

 

Przekazanie majątku z 11 obszarów nie nastąpiło ze względu na niezapłacenie ceny sprzedaży 
przez nabywcę. 
 

Lp. prze-targ 
obszar - 

przedmiot 
przetargu 

Nabywca przedmiotu 
przetargu - firma  

data podpisania umowy 
warunkowej  

planowana data 
podpisania umowy 
bezwarunkowej i 

zapłaty ceny 

1. 1 Obszar 1 Stiching Particular Fonds 
Greenrights 28-05-2009 Brak zapłaty  

2. 2 Obszar 2 Stiching Particular Fonds 
Greenrights 28-05-2009 Brak zapłaty 

3. 3 Obszar 4 Stiching Particular Fonds 
Greenrights 28-05-2009 Brak zapłaty 

4. 5 Obszar 6 Stiching Particular Fonds 
Greenrights 28-05-2009 Brak zapłaty 

5. 6 Obszar 7 Stiching Particular Fonds 
Greenrights 28-05-2009 Brak zapłaty 

6. 7 Obszar 8 Stiching Particular Fonds 
Greenrights 28-05-2009 Brak zapłaty 

7. 8 Obszar 9 Stiching Particular Fonds 
Greenrights 28-05-2009 Brak zapłaty 

8. 20 Obszar 21 Stiching Particular Fonds 
Greenrights 28-05-2009 Brak zapłaty 

9. 21 Obszar 5 A Stiching Particular Fonds 
Greenrights 28-05-2009 Brak zapłaty 



10. 24 
udziały w spółce 
EUROMOS Sp. z 

o.o. 

Stiching Particular Fonds 
Greenrights 28-05-2009 Brak zapłaty 

11. 27 

udziały w spółce 
EURORUSZTO
WANIA GSG 

Sp. z o.o. 

Stiching Particular Fonds 
Greenrights 28-05-2009 Brak zapłaty 

 

W wyniku 6 przetargów sprzedano udziały w Spółkach Grupy Stoczni Gdynia wg poniższego 
wykazu: 

Lp. przetarg 
obszar - 

przedmiot 
przetargu 

prawo pierwokupu Nabywca przedmiotu 
przetargu - firma  

data podpisania umowy 
bezwarunkowej 

1. 25 
udziały w spółce 
EUROPLAZMA 

GSG Sp z o.o. 

Spółka EUROCYNK               
Sp  z  o.o. 

skorzystanie z prawa 
pierwokupu 18-06-2009 

2. 26 
udziały w spółce 
EUROGUARD 

Sp z o.o. 
- Jan Woźniak 18-06-2009 

3. 28 
udziały w spółce 
EUROPREF Sp z 

o.o. 

Spółka EUROCYNK               
Sp  z  o.o. 

skorzystanie z prawa 
pierwokupu 18-06-2009 

4. 29 

udziały w spółce 
CDK 

EUROPARTNE
R             Sp z 

o.o. 

Gdańska fundacja kształcenia 
menagerów 

skorzystanie z prawa 
pierwokupu 18-06-2009 

5. 30 
udziały w spółce 
UNITRANS Sp z 

o.o. 

EURORUSZTOWANIA 
GSG Sp zoo 

skorzystanie z prawa 
pierwokupu 18-06-2009 

6. 31 
udziały w spółce 
EUROMAL Sp z 

o.o. 
ARP S.A. skorzystanie z prawa 

pierwokupu 18-06-2009 

Poniższe obszary nie znalazły nabywców w przetargu właściwym jak również w trakcie 
aukcji: 
 

Lp. przetarg obszar - przedmiot przetargu cena wywoławcza 

1. 16 Obszar 17 rejon komunikacji (Aukcja) 632.000,00 zł 

2. 23 Centrum Wypoczynkowe WIEŻYCA  (Aukcja) 8.158.000,00 zł 

3. 32 Prawa autorskie do projektu statku 8168/27 3.839.000,00 zł 

4. 33 Prawa autorskie do projektu statku 8185 LPG 3.839.000,00 zł 

5. 34 Prawa autorskie do projektów kontenerowców 3.839.000,00 zł 

6. 35 Prawa autorskie do projektu samochodowiec 8213 3.137.000,00 zł 



7. 36 Prawa autorskie do projektów 3 statków (chemikaliowce) 5.130.000,00 zł 

 
1.1. 2.2. Stocznia Szczecińska Nowa Sp. z o.o. 
W wyniku ogłoszonych 18 przetargów i aukcji sprzedano 13 pakietów, z czego 6 przekazano 
nabywcom. 

 
l.p. Przetarg numer przetargu i 

nazwa pakietu 
Nabywca przedmiotu 

przetargu - firma 
data podpisania 

umowy 
bezwarunkowej 

data protokolarnego 
przekazania środków 

trwałych  

1. 2 „Stocznia Północ” Jan Rosiek i Dariusz 
Sobczyński s.c. 26-05-2009 2.06.2009 

2. 8 „Kadry” Eugeniusz Ławicki, 
Bolesław Danilewicz 26-05-2009 2.06.2009 

3. 10 udziały w spółce 
Porta Styl Sp. z o.o. Rubo-Serwis Sp. z o.o. 27-05-2009 27.05.2009 

4. 15 samochody osobowe Paweł Szymański (CAR-GO) 12-05-2009 12.05.2009 

5. 16 rusztowania Master Sp. z o.o. 12-05-2009 22.05.2009 

6. 17 materiały na statek B-
178-I/23 

Pol-Euro Linie Żeglugowe Sp. 
z o.o. 19-05-2009 19.05.2009 

 

Przekazanie majątku z 7 pakietów nie nastąpiło ze względu na niezapłacenie ceny sprzedaży 
przez nabywcę. 
 

l.p. Przetarg numer przetargu i 
nazwa pakietu 

Nabywca przedmiotu 
przetargu - firma 

data podpisania 
umowy warunkowej 

planowana data 
podpisania umowy 
bezwarunkowej i 

zapłaty ceny 

1. 1 „Wulkan” Stiching Particular Fonds 
Greenrights 28-05-2009 Brak zapłaty 

2. 3 „Malarnia” Stiching Particular Fonds 
Greenrights 28-05-2009 Brak zapłaty 

3. 4 „Prefabrykacja” Stiching Particular Fonds 
Greenrights 28-05-2009 Brak zapłaty 

4. 5 „Odra” Stiching Particular Fonds 
Greenrights 28-05-2009 Brak zapłaty 

5. 6 „Operator” Stiching Particular Fonds 
Greenrights 28-05-2009 Brak zapłaty 

6. 7 „Stocznia Południe” Stiching Particular Fonds 
Greenrights 28-05-2009 Brak zapłaty 

7. 8 „Projekt” Stiching Particular Fonds 
Greenrights 28-05-2009 Brak zapłaty 

 

Poniższe pakiety nie znalazły nabywców w przetargu właściwym jak również w trakcie aukcji 



l.p. Przetarg numer przetargu i nazwa pakietu Cena wywoławcza 

1. 11 
udziały w spółce Nord Sp. z o.o. 

Aukcja: 26.05.2009. 1 029 800,00 zł 

2. 12 
„Projekty zbiornikowców” 

Aukcja: 22.05.2009. 6 121 500,00 zł 

3. 13 
„Projekty kontenerowców” 

Aukcja: 22.05.2009. 10 350 000,00 zł 

4. 14 
„Projekty con-ro, ro-ro, ro-pax” 

Aukcja: 22.05.2009. 6 675 000,00 zł 

5. 18 
„rzeczy ruchome – pozostałe materiały stanowiące własność 

SSN Sp. z o.o. 
Aukcja: 22.05.2009. 

2 280 200,00 zł 

 
 
 
Nabywca Stichting Particulier Fonds Greenrights z siedzibą w Curacao był trzykrotnie 
wzywany przez Zarządcę Kompensacji do wykonania swoich zobowiązań. Wezwania były 
na daty: 29 czerwca, 22 lipca, 17 sierpnia br. Ww. nabywca nie stawił się w ż adnym z 
podanych terminów. Wezwania zostały doręczone prawidłowo i wysłane dodatkowo na inne 
adresy znane Zarządcy Kompensacji. 
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Załącznik nr 3. Informacja ekonomiczna dotycząca podmiotów sektora stoczniowego 

oraz kooperantów. 

Stocznia Gdynia S.A. 

zł 
Stocznia Gdynia S.A. 2007 r. 2008 r. I półrocze 2009 r. 
Kapitał własny (- 927 833 000) (- 1 724 733 000) -(1 595 148 400) 
Przychody netto ze 
sprzedaży 

1 040 585 000 947 079 000 340 397 000 

Koszty działalności 
operacyjnej 

1 135 745 000 1 158 226 000 519 743 700 

Wynik netto na sprzedaży (-117 641000) (-188 666 000) (-105 932 800) 
Wynik finansowy netto (- 311 698 000) (-138 893 000) 129 585 700 
Zobowiązania ogółem 2 616 666 000 1 940 977 000 2 013 997 300 
Zatrudnienie 4404 4575 b.d. 

 

Stocznia Szczecińska Nowa Sp. z o.o.  
zł 

Stocznia Szczecińska Nowa 
Sp. z o.o. 

2007 r. 2008 r. I półrocze 2009 r. 

Kapitał własny 94.434.538,65 (-919.718.807,70) (-1.091.249.807,70) 
Przychody netto ze 
sprzedaży 

856.632.243,99 604.847.684,04 124.358.000,00 

Koszty działalności 
operacyjnej 

1.058.559.651,07 748.129.692,37 196.459.000,00 

Wynik netto na sprzedaży (-201.927.407,08) (-143.282.008,33) (-72.101.000,00) 
Wynik finansowy netto (-184.994.601,04) (- 511.840.995,99) (-171.531.000,00) 
Zobowiązania ogółem 670.830.363,21 1.555.117.232,16 1.033.879.000,00 
Zatrudnienie 4.784 3.803 188 

 

Stocznia Gdańsk S.A. 
zł 

Stocznia Gdańsk S.A.  2007 r. 2008 r. I półrocze 2009 r. 
Kapitał własny (-138.121.892,58) 191.125.225,27 204.712.225,27 
Przychody netto ze 
sprzedaży 

308.822.513,60 266.888.378,05 163.273.000,00 

Koszty działalności 
operacyjnej 

343.464.495,65 293.637.529,37 146.709.000,00 

Wynik netto na sprzedaży (-34.641.982,05) (-26.749.151,32 16.564.000,00 
Wynik finansowy netto (-237.640.283,16) 119.247.117,85 13.587.000 
Zobowiązania ogółem 549.341.457,18 374.275.117,94 469.324.000,00 
Zatrudnienie 2.755 2.544 2.139 

 
Dodatkowe informacje: 

1. Ocena bieżącej sytuacji ekonomicznej w Spółce. 
 
 W dniu 22 lipca 2009 r. Komisja Europejska zatwierdziła pomoc indywidualną na 
restrukturyzację dla Stoczni Gdańsk S.A., co diametralnie zmieniło sytuacje w spółce. 
Decyzja komisji Europejskiej zatwierdziła „starą” pomoc publiczną udzieloną Stoczni 
Gdańsk S.A. oraz zaakceptowała udzielenie nowej pomocy w kwocie 150,0 mln zł. 
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 Rok 2008 spółka zamknęła przychodami netto w kwocie 266.881.378,05 zł oraz stratą na 
sprzedaży w kwocie (-26.749.151,32) zł. W związku rozwiązaną rezerwą utworzoną na 
ryzyko gospodarcze w kwocie 143.385.627,67 zł ( sporna sprawa VAT), zysk brutto za 
2008 r. wynosił 127.197.578,85 zł a zysk netto 119.247.117,85 zł. Rozwiązanie rezerw 
wpłynęło na poprawienie sytuacji ekonomiczno finansowej w spółce. Porównując okres II 
kw. 2008 r do II kw. 2009 r. należy podkreślić wzrost przychodów o 18,8 % oraz 
zdecydowana poprawę w zakresie wyniku finansowego. 

2. Zagrożenia działalności 
 

W związku z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 22 lipca 2009 r. zatwierdzającą Plan 
restrukturyzacji oraz nową pomoc indywidualną na restrukturyzację dla Stoczni Gdańsk 
S.A., nie występuje zagrożenie działalności spółki. 
 

Stocznia Marynarki Wojennej S.A. 
 
Stocznia Marynarki 
Wojennej S.A. 

2007 r. 2008 r. I półrocze 2009 r. 

Kapitał własny (-31 427 058,68) (-83 537 352,23) (-100 952 708,81) 
Przychody netto ze 
sprzedaży 235 311 900,79 176 150 657,08 112 490 865,39 
Koszty działalności 
operacyjnej 211 172 571,97 217 173 252,69 130 265 776,39 
Wynik netto na sprzedaży (-17 512 108,39) (-37 959 991,34) (-11 505 770,33) 
Zobowiązania ogółem 426 885 114,96 392 261 786,04 386 071 995,97 
Zatrudnienie 1 356 1 353 1 294 

 
1. Ocena bieżącej sytuacji ekonomicznej w Spółce. 
 
W wyniku realizacji asortymentowej sprzedaży Stocznia Marynarki Wojennej S.A. za 7 
miesięcy 2009 r. uzyskała przychód ze sprzedaży w wysokości 123.886,2 tys. zł, co 
stanowiło 62,3 % planowanej na ten okres wartości sprzedaży.  

W okresie I-VII.2009 r. Stocznia odnotowała stratę w wysokości -18.155,5 tys. zł. Główną 
przyczyną kształtującą wynik finansowy było znacznie niższe zaawansowanie prac na 
realizowanych jednostkach w stosunku do przyjętych założeń planowych. Opóźnienia 
w zakończeniu remontów jednostek MW RP są odzwierciedleniem kłopotów finansowych 
Stoczni. Spółka tracąc płynność finansową zmuszona została do ograniczenia większości 
wydatków do niezbędnego minimum, co znacząco opóźniło termin zakończenia jednostek 
wojskowych, a w konsekwencji oddaliło w czasie spodziewaną wartość wpływów z tych 
kontraktów.  

W związku z utrzymującymi się trudnościami z płynnością finansową, ujemnymi 
kapitałami własnymi, jak i nieprawidłowymi relacjami bilansowymi 24 lipca 2009 roku 
Zarząd Stoczni złożył do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia 
układu z wierzycielami. W dniu 20 sierpnia 2009 roku wniosek został zaktualizowany i 
uzupełniony o wymagane dodatkowe dokumenty. Aktualnie Stocznia oczekuje na 
orzeczenie sądu w przedmiotowej sprawie. 

Zważywszy, że podstawowym, a w chwili obecnej jedynym źródłem finansowania Stoczni 
są wpływy z realizowanych kontraktów dalsze funkcjonowanie Stoczni jest zagrożone. 
Spółka nie posiada pełnego portfela zamówień na rok 2010. W jego uzupełnieniu nie 
pomagają uwarunkowania zewnętrzne tj. oszczędności budżetowe w MON jak i coraz 
dotkliwiej odczuwane skutki światowego kryzysu gospodarczego.  
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W związku z ograniczeniami budżetowymi wstrzymana została budowa Korwety dla MW 
RP oraz decyzja o podpisaniu umowy na zakup i montaż Zintegrowanego Systemu Walki 
na budowę w/w jednostki. Ponadto w bieżącym roku Stocznia nie pozyskała od MON 
żadnego nowego zlecenia. Zlecenia, które Stocznia realizuje aktualnie to kontrakty, które 
zostały zawarte w poprzednich latach. 

Obecnie o przyszłości Spółki w głównej mierze decyduje orzeczenie sądu i zapewnienie 
portfela zamówień na kolejne lata. 

 
2. Zagrożenie działalności. 

• ryzyko przedłużania się w czasie obecnego kryzysu gospodarczego, 
• ograniczenie budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, który ułatwia 

finansowanie zewnętrzne (redukcja zamówień na remonty i nowe projekty, 
brak decyzji co do dalszej realizacji budowy korwety wielozadaniowej typu 
Gawron),  

• nieterminowość w realizacji zleceń, na skutek braku płynności finansowej, 
• brak konkurencyjności spółki na rynku stoczniowym, przede wszystkim 

z powodu niewłaściwych proporcji w strukturze zatrudnienia, która nie 
uwzględnia potrzeb produkcji a także aktualnych potrzeb rynkowych – 
niska efektywność pracy, 

• ewentualne odrzucenie przez sąd wniosku o postępowanie układowe, które 
miałoby zapobiec likwidacji spółki, 

• ryzyko nasilenia się konkurencji ze strony pozostałych Stoczni (głównie 
Stoczni Remontowej NAUTA oraz Stoczni Północnej S.A.), 

• ryzyko walutowe. 

3. Plany prywatyzacyjne, ewentualne zainteresowania inwestorów. 

W dniu 24 lipca 2009 roku Zarząd ARP S.A. podjął decyzję o rozpoczęciu działań 
zmierzających do zbycia akcji SMW S.A. należących do ARP S.A. (99,4%), 
a następnie dokonał wyboru firmy mającej sporządzić wycenę akcji SMW S.A. (firma 
BUDOSERWIS Z.U.H. Sp. z o.o.) do dnia 14 września 2009 roku. 
Dalsze działania związane ze zbyciem akcji powiązane są ściś le z decyzją Sądu 
w związku ze złożeniem przez Zarząd SMW S.A. wniosku o ogłoszenie upadłości 
z możliwością zawarcia układu. 
W takiej sytuacji trudno jest jeszcze mówić o zainteresowaniu inwestorów. 
Jednocześnie należy wskazać, ż e w przypadku ogłoszenia przez Sąd upadłości 
likwidacyjnej dalsze działania związane ze zbyciem akcji Stoczni Marynarki Wojennej 
S.A. mogą być znacznie utrudnione.  

 
 
Szczecińska Stocznia Remontowa ,,GRYFIA” S.A.: 

[tys. zł] 
 2007 r. 2008 r. I połowa 2009r. 

Kapitał własny 60.038,5 71.396,9 71.396,9 
Przychody netto ze sprzedaży 194.670,0 202.964,1 110.574,0 
Koszty działalności operacyjnej 210.610,3 183.483,2 100.173,0 
Wynik netto na sprzedaży -15.940,4 19.480,9 10.401,0 
Wynik finansowy netto 308,9 11.358,4 927,0 
Zobowiązania ogółem 16.185,9 16.112,5 105.898,0 
Zatrudnienie  1.186 1.086 1.048 
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1. Ocena bieżącej sytuacji ekonomicznej w Spółce 
 
Sytuacja Spółki jest dobra. Za  II kw. 2009r. Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości  
927,0 tys. zł.  
W związku ze znacznym spadkiem wartości EURO Zarząd stoczni zawarł z BRE Bankiem 
umowy zabezpieczające typu forward o wartości 13.900.000,00 EURO co stanowi 29%  
całości uzyskanych przychodów, uzyskując zysk w wysokości 889,3 tys. zł. Spółka posiada 
jeszcze otwarte opcje walutowe na kwotę 7.450,0 tys. EURO i zgodnie z wyceną tych 
transakcji sporządzoną przez BRE Bank bieżąca wartość rynkowa netto transakcji wynosi in 
minus 5.907,0 tys. zł. 

 
2.  Zagrożenie działalności 
 
Zdaniem Zarządu Spółki zagrożenia i ryzyka mogące wystąpić w spółce to: 

a) światowy kryzys gospodarczy - powoduje on znaczne zmniejszenie popytu na usługi 
w sektorze remontów i budowy statków. Może również spowodować powstanie 
trudności z pozyskaniem zewnętrznych źródeł finansowania, 

b) niestabilny kurs walut - działalność Stoczni opiera się w 90% na eksporcie. 
c) położenie Stoczni - około 70 km od morza powoduje dodatkowe koszty związane z 
żeglugami torem wodnym. Nakładają się na to stale zaostrzające się przepisy związane 
z ochroną środowiska, 

d) niedostatecznie rozwinięty potencjał w zakresie trudnych i nowych technologii. 
Stocznia ma słabo rozwinięty potencjał w zakresie: produkcji i napraw konstrukcji 
aluminiowych, stali specjalnych oraz stopów metali nieżelaznych, 

e) spadek cen usług remontowych spowodowany w głównej mierze konkurencyjnością  
cenowa pomiędzy polskimi stoczniami remontowymi, 

f) sezonowość produkcji,  
g) wzrost konkurencyjności stoczni wschodniobałtyckicj. 

 
 
3.  Plany prywatyzacji, ewentualne zainteresowanie inwestorów 
 
1. Trwają  przygotowania do wniesienia akcji Spółki do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. 
2. Do chwili obecnej nie wpłynął żaden list intencyjny dotyczący zakupu akcji Spółki. 
3.  Związki Zawodowe żądają prywatyzacji poprzez formę menadżersko – pracowniczą. 

 
 
Stocznia Remontowa ,,NAUTA” S.A. w Gdyni: 

 [tys. zł] 
 2007 r. 2008 r. I połowa 2009r. 

Kapitał własny 44.310,4 43.058,0  
Przychody netto ze sprzedaży 87.953,8 136.987,7 45.865,0 
Koszty działalności operacyjnej 81.545,7 132.527,3 40.842,0 
Wynik netto na sprzedaży 27.567,8 28.609,3 5.023,0 
Wynik finansowy netto 8.317,9 247,6 - 23,0 
Zobowiązania ogółem 50.207,3 29.713,4 34.256,0 
Zatrudnienie  336 335 338 
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1. Ocena bieżącej sytuacji ekonomicznej w Spółce. 
 
W I kwartale 2009r. Spółka poniosła stratę w wysokości 289.6 tys. zł spowodowaną 
zmniejszeniem popytu na  usługi stoczni oraz ujemnych różnic kursowych wynikających z 
rozliczenia wpływów środków od kontrahentów. W II kwartale Spółka odnotowała zysk netto 
w wysokości 266,7 tys. zł., co spowodowało, że za I półrocze 2009r spółka odnotowała stratę 
netto w kwocie 23,0 tys. zł. 
 
2. Zagrożenie działalności. 
W związku ze światowym kryzysem gospodarczym nastąpił: 

1) znaczny spadek zamówień na przebudowy i remonty statków, 
2) znaczne wahania kursu walut powodujące zagrożenie dla Spółki jako eksportera,  
3) wzrost konkurencyjności na rynku remontu statków. 

 
 
3. Plany prywatyzacji, ewentualne zainteresowanie inwestorów 
 

1) Trwają przygotowania do wniesienia akcji Spółki do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. 
2) Prywatyzacją stoczni zainteresowana jest francuska firma NAVCOM e.u.r.l 

 

Morska Stocznia Remontowa S.A. w Świnoujściu: 
[tys. zł] 

 2007 r. 2008 r. I połowa 2009r. 
Kapitał własny 27.682,3 31.359,2 31.359,2 
Przychody netto ze sprzedaży 82.321,4 70.470,5 27.558,0 
Koszty działalności operacyjnej 75.368,2 67.969,2 24.143,0 
Wynik netto na sprzedaży 6.953,2 2.501,4 3.415,0 
Wynik finansowy netto 3.676,7 300,0 2.639,0 
Zobowiązania ogółem 22.389,5 19.852,6 16.628,0 
Zatrudnienie  478 410 397 
 
 
1. Ocena bieżącej sytuacji ekonomicznej w Spółce 
 
Sytuacja Spółki jest dobra. Za  II kw. 2009r. Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 
2.639,00. zł.  
 
2.  Zagrożenie działalności 
W związku ze światowym kryzysem gospodarczym nastąpiło: 

a) znaczne pogorszenie warunków na rynku frachtowym - stawki frachtowe uległy 
obniżeniu o kilka procent, 

b) zmniejszenie zapytań ofertowych na remonty statków i wynikający z tego radykalny 
spadek ilości zamówień na remonty statków,  

c) przekładanie przez Armatorów terminów remontów lub wycofywanie się z remontów 
wcześniej uzgodnionych, 

d) konkurencja cenowa pomiędzy polskimi stoczniami remontowymi - czynnikiem 
decydującym o skierowaniu do stoczni do remontu jest cena  

e) systematyczne podnoszenie kosztów dostaw materiałów i energii przy ograniczonych 
możliwościach podwyższania cen sprzedaży, 

f) oczekiwanie Armatorów na rozłożenie płatności w czasie, 
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g) zmniejszenie zainteresowania remontami ,,offsherowe”. W II kwartale br. Stocznia 
będzie realizować jedynie dwa małe zlecenia tego rodzaju i nie ma szans na 
pozyskanie do końca roku nowych zleceń. 

Zaistniała sytuacja ekonomiczna utrzymująca się przez dłuższy czas może doprowadzić do 
utraty płynności finansowej Spółki oraz jej zdolności kredytowej. 

 
3. Plany prywatyzacji, ewentualne zainteresowanie inwestorów 
 
1) Trwają przygotowania do wniesienia akcji Spółki do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. 
2) W dniu 09.03.2009 r. wpłynął list intencyjny od EUROAFRICA Linie Żeglugowe Sp. z 

o.o. w Szczecinie z zapytaniem, czy jest przewidywane w 2009 r. wystąpienie z 
ogłoszeniem o zaproszeniu do składania ofert prywatyzacyjnych. W dniu 20 lipca 2009r.  
w gmachu Ministerstwa Państwa odbyło się spotkanie z zainteresowanymi, którzy 
potwierdzili zainteresowanie zakupem Stoczni. 

 

H. Cegielski – Poznań S.A. w Poznaniu 

 rok 2007 rok 2008 I półrocze 2009 r. 
Kapitał (fundusz) własny 192 052 447,90 192 216 748,00 201 001,00    
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 286 368 784,62 322 862 865,55 176 652,00    
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane 
z nimi 

346 434 233,23 438 883 615,12 201 001,00 

Koszty działalności operacyjnej 345 356 968,20 457 222 860,52 176 652,00 
Przeciętne zatrudnienie (w etatach) 1 504    1 419    1 391    
Wynik na sprzedaży 1 077 265,03 -18 339 245,40 24 349,00 
Wynik netto 5 843 902,66 465 397,76 10 222,00 
 
1. Ocena sytuacji ekonomicznej w Spółce 
Wszczęcie postępowań kompensacyjnych wobec Stoczni Gdynia SA i Stoczni Szczecińskiej 
Nowej SA w styczniu 2009 r. skutkowało wstrzymaniem produkcji silników i zgłoszeniem do 
Zarządcy Kompensacji roszczeń z tytułu wstrzymanych kontraktów. 
Na dzień wydania postanowień o rozpoczęciu procesu kompensacji Spółka posiadała 11 
ważnych umów o dostawy silników dla Stoczni Gdynia SA oraz 5 ważnych umów na 
dostawy silników dla Stoczni Szczecińskiej Nowa. Dotychczas dostarczono 2 silniki do 
Stoczni Gdynia SA oraz 1 silnik do Stoczni Szczecińskiej Nowa S.A. Wstrzymanie produkcji 
dotyczyło zatem 9 silników napędu głównego dla Stoczni Gdynia oraz 4 silników napędu 
głównego dla Stoczni Szczecińskiej Nowa S.A.  
Sprzedaż na eksport:  
Rok 2009 Spółka planuje zakończyć realizacją  14 szt. silników, w tym 13 szt. dla zastosowań 
morskich i 1 szt. dla zastosowań stacjonarnych. Na rok 2010 Spółka posiadała podpisane 
zamówienia i kontrakty na 7 szt. silników dla zastosowań morskich oraz opcyjny kontrakt na 
dostawę 4 szt. silników do zespołów prądotwórczych przeznaczonych dla elektrowni 
dieslowskich. 
Zarząd spółki podejmuje działania restrukturyzacyjne oraz działania w zakresie zmiany 
rynkowej struktury sprzedaży silników i zwiększenia udziału sprzedaży na rynku 
energetycznym. Spółka podejmuje również prace mające na celu obniżenie kosztów 
działalności w roku 2009 i latach następnych. 
W wyniku załamania zamówień klientów, przychodów ze sprzedaży nastąpiło pogorszenie 
sytuacji finansowej Spółki. Na koniec 2009 r. HCP SA będzie brakowało ok. 50 mln złotych, 
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co uniemożliwi finansowanie działalności operacyjnej, restrukturyzacji zatrudnienia i 
przyszłego rozwoju. Zobowiązania znacząco przekraczają należności, a udział zobowiązań 
przeterminowanych w wartości bilansowej zbliża się do poziomu, w którym należy rozpocząć 
postępowanie upadłościowe. Trudno także upatrywać poprawy na głównym rynku zbytu w 
2010, w którym Spółka planuje sprzedaż ośmiu silników, ale obecnie posiada kontrakt tylko 
na jeden. 
Ministerstwo Skarbu Państwa zobowiązało organy Spółki do opracowania planu 
strategicznego działania podmiotu w nowych okolicznościach rynkowych. 
 
2. Ocena sytuacji społecznej w Spółce 
 
HCP SA ma poważne problemy z przepływami pieniężnymi - od września brak środków na 
wypłaty wynagrodzeń oraz narastające zobowiązania oraz brak ś rodków na pokrycie 
restrukturyzacji zatrudnienia. W związku z tym w Spółce występują niepokoje społeczne.  
Zarząd Spółki przekazał Radzie Pracowników „Informację o konieczności zastosowania 
zwolnień grupowych”, w której szczegółowo przedstawił aktualną sytuację ekonomiczną 
Spółki oraz opisał podejmowane działania zmierzające do wyprowadzenia jej z kryzysu. 
Zarząd HCP S.A. podejmuje też możliwe działania w celu zapewnienia osłony zwalnianym 
pracownikom. Przeprowadzono już rozmowy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy i w 
Powiatowym Urzędzie Pracy. Należy zaznaczyć, ż e sytuacja ekonomiczna HCP S.A. nie 
pozwala na samodzielne pokrycie kosztów redukcji zatrudnienia, ani na odroczenie zwolnień 
grupowych w czasie.  
Należy zaznaczyć, ż e Związek Zawodowy „Inicjatywa Pracownicza”, jako jedyny z pięciu 
działających przy HCP S.A. organizacji związkowych, konsekwentnie sprzeciwia się (np. 
poprzez zorganizowanie pikiety przed siedzibą Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w 
dniu 19 sierpnia 2009 r. czy kolportaż ulotek rozpowszechniających często nieprawdziwe 
informacje o Spółce) podejmowaniu przez Zarząd HCP S.A. jakichkolwiek działań 
powodujących redukcję zatrudnienia w Spółce lub zmianę sposobu wynagradzania 
pracowników, spowalniając lub nawet uniemożliwiając przeprowadzenie w Przedsiębiorstwie 
procesów restrukturyzacyjnych. Należy wspomnieć, iż Związek ten odmawia podawania 
jakichkolwiek informacji o liczbie swoich członków, co w opinii Zarządu Spółki pozwala 
przypuszczać, że nie jest to związek reprezentatywny. 
 
3. Plany prywatyzacji, ewentualne zainteresowanie inwestorów 
Jak wspomniano powyżej Spółka przygotowuje analizę funkcjonowania, której efektem ma 
być Plan Strategiczny. Zgodnie z przesłanymi założeniami do Planu, prywatyzacja spółki 
powinna zostać przeprowadzona po zakończeniu działań restrukturyzacyjnych zmieniających 
strukturę organizacyjną Grupy Kapitałowej HCP S.A. Strategia ta jeszcze nie została 
zaakceptowana przez MSP. 
 
Fabryka Urządzeń Okrętowych RUMIA Sp. z o.o. w Rumii 
 

 2007 r. 2008 r. I półrocze 2009 r. 
Kapitał własny 5 314 219,73 6 662 919,35 6 662 919,35 
Przychody netto ze sprzedaży 17 474,00    17 832,00    6 756,00    
Koszty działalności operacyjnej 18 183,00    16 550,00    6 213,00    
Wynik netto na sprzedaży -709,00 1 282,00 543,00 
Wynik finansowy netto -233,00 1 417,00 755,00 
Zobowiązania ogółem 3 266 693,25 3 825 966,87 3 266 693,25 
Zatrudnienie 107    100    94    
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1. Ocena bieżącej sytuacji ekonomicznej w Spółce. 
 
Sytuacja ekonomiczna stabilna. Spółka utrzymuje dodatni wynik finansowy. Brak problemów 
z płynnością. 
 
2. Zagrożenia działalności 
 
Największym zagrożeniem jest brak zamówień, które wypełniłyby portfel zamówień w 
perspektywie II półrocza 2009 r. Brak jest kontraktów długoterminowych oraz zamówień 
bieżących pomimo agresywnej akcji marketingowej.  
 
3. Plany prywatyzacyjne, ewentualne zainteresowania inwestorów. 
 
Spółka z grupy Gdańskiej Stoczni Remontowej S.A. (55,1 %  udziałów) jest zainteresowana 
nabyciem reszty udziałów. 
 
Hydroster – Zakłady Urządzeń Okrętowych Sp. z o.o. w Gdańsku 
 

 2007 r. 2008 r. I półrocze 2009 r. 
Kapitał własny 8 329 807,41 11 012 402,21 11 012 402,21 
Przychody netto ze sprzedaży 31 993,00    40 427,00    17 537,00    
Koszty działalności operacyjnej 29 708,00    36 128,00    15 708,00    
Wynik netto na sprzedaży 2 285,00 4 299,00 1 829,00 
Wynik finansowy netto 1 964,00 2 668,00 812,00 
Zobowiązania ogółem 7 375 974,66 8 713 145,82  
Zatrudnienie 221    234    210    
 

1. Ocena bieżącej sytuacji ekonomicznej w Spółce. 
Sytuacja ekonomiczna stabilna. Spółka utrzymuje dodatni wynik finansowy. Brak problemów 
z płynnością. 
 
2. Zagrożenia działalności 
Przedłużający się kryzys gospodarczy. 
 
3. Plany prywatyzacyjne, ewentualne zainteresowania inwestorów. 
Spółka z grupy Gdańskiej Stoczni Remontowej S.A. (67,33%  udziałów). Planowane jest 
przekazanie udziałów Skarbu Państwa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w celu ich 
sprzedaży. 
 
F.S.O. REMOR S.A. w Reczu 
 

 2007 r. 2008 r. I półrocze 2009 r. 
Kapitał własny 3 614 746,08 3 388 192,68  
Przychody netto ze sprzedaży 2 000,00    9 063,00    3 254,00    
Koszty działalności operacyjnej 300,00    9 213,00    3 475,00    
Wynik netto na sprzedaży 1 700,00 -150,00 -221,00 
Wynik finansowy netto 1 700,00 -201,00 -249,00 
Zobowiązania ogółem 2 047 923,03 2 019 566,02  
Zatrudnienie  101    91    
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1. Ocena bieżącej sytuacji ekonomicznej w Spółce. 
 
Sytuacja ekonomiczno-finansowa jest zła. Strata netto za I półrocze 2009 r. w wysokości 249 
tys. zł przekroczyła stratę netto za rok 2009. Wartość sprzedaży na bardzo niskim poziomie, 
Spółka nie posiada zobowiązań długoterminowych, zobowiązania krótkoterminowe rosną.  
 
2. Zagrożenia działalności 
 
Głównymi odbiorcami produktów Spółki były stocznie. Brak zamówień ze strony 
przemysłu stoczniowego odbija się negatywnie na wynikach Spółki. Kryzys gospodarczy 
dodatkowo ogranicza możliwości sprzedaży za granica i w Polsce. 
 
3. Plany prywatyzacyjne, ewentualne zainteresowania inwestorów. 
 
Spółka częściowo sprywatyzowana – Jaroma S.A. posiada 53,4% akcji. Umowa 
prywatyzacyjna zobowiązała inwestora do zakupu reszty akcji. 
 
 
Toruńskie Zakłady Urządzeń Okrętowych Sp. z o.o. 
 

 2007 r. 2008 r. 
Kapitał własny 29 955 706,04 19 026 398,39 
Przychody netto ze sprzedaży 90 184 475,50 119 958 088,44 
Koszty działalności operacyjnej 88 107 600,03 114 977 085,24 
Wynik netto na sprzedaży 2 076 875,47 4 981 003,20 
Wynik finansowy netto 2 222 713,78 1 257 938,08 
Zobowiązania ogółem 32 284 158,79 47 614 479,86 
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