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PROTOKÓ  LUKSEMBURSKI DO KONWENCJI O ZABEZPIECZENIACH MI DZYNARODOWYCH NA 
WYPOSA ENIU RUCHOMYM DOTYCZеCY ZAGADNIE  W A CIWYCH DLA TABORU KOLEJOWEGO 

PA STWA-STRONY NINIEJSZEGO PROTOKO U, 

UZNAJеC potrzeb  wprowadzenia w ycie Konwencji 
o zabezpieczeniach mi dzynarodowych na wyposa eniu 
ruchomym („Konwencja”) w zakresie dotyczжcym taboru koleТ
jowego, w wietle celów okre lonych w preambule do 
Konwencji, 

WIADOME potrzeby dostosowania Konwencji do szczególnych 
potrzeb taboru kolejowego i jego finansowania, 

UZGODNI Y nast pujжce postanowienia dotyczжce taboru koleТ
jowego: 

ROZDZIA  I 

ZAKRES ZASTOSOWANIA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Artyku  I 

Definicje 

1. Je eli z kontekstu nie wynika inaczej, terminy u ywane 
w niniejszym Protokole majж znaczenie okre lone w Konwencji. 

2. W niniejszym Protokole nast pujжce terminy stosowane sж 
w znaczeniu okre lonym poni ej: 

a) „umowa gwarancyjna” oznacza umow , na mocy której 
osoba staje si  gwarantem; 

b) „gwarant” oznacza osob , która w celu zapewnienia wykoТ
nania zobowiжza  na rzecz wierzyciela zabezpieczonego na 
mocy umowy o ustanowieniu zabezpieczenia lub innej 
umowy, daje lub ustanawia zabezpieczenie lub gwarancj  
na жdanie lub akredytyw  standby lub innж form  zabezpieТ
czenia wierzytelno ci; 

c) „stan niewyp acalno ci” oznacza 

(i) wszcz cie post powania upad o ciowego; lub 

(ii) o wiadczenie d u nika o zamiarze wstrzymania lub 
faktyczne wstrzymanie sp aty zobowiжza , je eli zgodnie 
z przepisami lub wskutek dzia ania pa stwa wierzyciel 
nie mo e skorzystaи z prawa do wszcz cia post powania 

upad o ciowego wobec d u nika lub do zastosowania 
rodków zaradczych na podstawie Konwencji lub te  

prawo to zosta o zawieszone; 

d) „podstawowa jurysdykcja w sprawach upad o ciowych” 
oznacza Umawiajжce si  Pa stwo, w którym znajduje si  
o rodek g ównych interesów d u nika, za które do tych 
celów uznaje si  miejsce siedziby d u nika lub, je eli nie 
posiada on siedziby, miejsce w którym d u nik zosta  ustaТ
nowiony lub utworzony, chyba e wykazano inaczej; 

e) „tabor kolejowy” oznacza pojazdy poruszajжce si  na umocoТ
wanych torach kolejowych lub bezpo rednio na torze 
jezdnym, nad lub pod nim wraz z systemami trakcyjnymi, 
silnikami, hamulcami, wa ami osiowymi, wózkami zwrotТ
nymi, pantografami, akcesoriami i innymi cz ciami sk adoТ
wymi, urzжdzeniami oraz elementami, w ka dym razie zainТ
stalowanymi na poje dzie lub wbudowanymi do pojazdu 
oraz wszystkimi danymi, podr cznikami i rejestrami ich 
dotyczжcymi. 

Artyku  II 

Zastosowanie Konwencji do taboru kolejowego 

1. Konwencj  stosuje si  do taboru kolejowego zgodnie 
z postanowieniami niniejszego Protoko u. 

2. Konwencja i niniejszy Protokó  nazywane sж Konwencjж 
o zabezpieczeniach mi dzynarodowych na wyposa eniu 
ruchomym kiedy sж stosowane w odniesieniu do taboru koleТ
jowego. 

Artyku  III 

Derogacja 

Strony mogж uzgodniи na pi mie, e wy жczajж stosowanie art. 
IX oraz e we wzajemnych stosunkach wprowadzajж odst pstwa 
od postanowie  niniejszego Protoko u lub przyznajж im inny 
skutek, z wyjжtkiem art. VII ust. 3 i 4. 

Artyku  IV 

Uprawnienia pe nomocnika 

Osoba mo e zawrzeи umow  dotyczжcж taboru kolejowego, 
dokonaи wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 16 ust. 3 
Konwencji oraz dochodziи praw i zabezpiecze  przewidzianych 
w Konwencji wyst pujжc jako agent, powiernik lub przedstawiТ
ciel.
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Artyku  V 

Identyfikacja taboru kolejowego w umowie 

1. Do celów art. 7 lit. c) Konwencji i art. XVIII ust. 2 niniejТ
szego Protoko u opis taboru kolejowego jest wystarczajжcy do 
identyfikacji taboru kolejowego, je eli zawiera: 

a) opis elementów taboru kolejowego; 

b) opis rodzaju taboru kolejowego; 

c) o wiadczenie, e porozumienie obejmuje ca y obecny 
i przysz y tabor kolejowy; lub 

d) o wiadczenie, e porozumienie obejmuje ca y obecny 
i przysz y tabor kolejowy, z wyjжtkiem okre lonych 
elementów taboru lub taboru okre lonego rodzaju. 

2. Do celów art. 7 Konwencji zabezpieczenie na przysz ym 
taborze kolejowym okre lonym zgodnie z poprzedzajжcym 
ust pem zostaje ustanowione jako zabezpieczenie mi dzynaroТ
dowe, w momencie gdy ustanawiajжcy zabezpieczenie, sprzeТ
dawca warunkowy lub wynajmujжcy nabywajж prawo do dyspoТ
nowania taborem kolejowym bez konieczno ci nowego aktu 
przeniesienia. 

Artyku  VI 

Wybór w a ciwego prawa 

1. Niniejszy artyku  stosuje si  wy жcznie w przypadku gdy 
Umawiajжce si  Pa stwo z o y o o wiadczenie na mocy art. 
XXVII. 

2. Strony umowy lub powiжzanej umowy gwarancyjnej lub 
umowy o podporzжdkowaniu mogж uzgodniи prawo regulujжce, 
w ca o ci lub w cz ci, ich prawa i obowiжzki umowne. 

3. Je li strony nie uzgodniж inaczej, zawarte w ust pie 
poprzedzajжcym odniesienie do prawa wybranego przez strony 
dotyczy krajowych przepisów prawnych wybranego pa stwa 
lub, je eli pa stwo to sk ada si  z wielu jednostek terytorialТ
nych, do prawa wewn trznego wybranej jednostki terytorialnej. 

ROZDZIA  II 

RODKI ZARADCZE W PRZYPADKU NIEWYKONANIA, 
PIERWSZE STWO I CESJE 

Artyku  VII 

Zmiana postanowie  dotyczжcych rodków zaradczych 
w przypadku niewykonania 

1. Obok rodków zaradczych okre lonych w rozdziale III 
Konwencji wierzyciel mo e, o ile d u nik wcze niej si  na to 
zgodzi  i w okoliczno ciach okre lonych w tym rozdziale, 
wywie и i fizycznie przenie и tabor kolejowy z terytorium, na 
którym si  on znajduje. 

2. Wierzyciel nie mo e zastosowaи rodków zaradczych 
okre lonych w ust pie poprzedzajжcym bez uzyskania uprzedТ

niej pisemnej zgody osoby, której przys uguje zarejestrowane 
zabezpieczenie z pierwsze stwem wobec zabezpieczenia 
wierzyciela. 

3. Artyku  8 ust. 3 Konwencji nie stosuje si  do taboru 
kolejowego. Wszelkie rodki zaradcze przewidziane 
w Konwencji w odniesieniu do taboru kolejowego stosowane 
sж zgodnie z zasadж racjonalnego przedsi biorcy. Uznaje si , e 
rodek zaradczy zosta  zastosowany w sposób zgodny z zasadж 

racjonalnego przedsi biorcy je eli zosta  zastosowany zgodnie 
z postanowieniem umowy chyba e takie postanowienie jest 
oczywi cie nieracjonalne. 

4. Uznaje si , e zawiadomienie zainteresowanych osób na 
pi mie o propozycji sprzeda y lub wynaj cia z wyprzedzeniem 
czternastu dni kalendarzowych lub wi cej, o którym mowa 
w art. 8 ust. 4 Konwencji, oznacza spe nienie wymogu „zawiaТ
domienia z odpowiednim wyprzedzeniem” okre lonego w tym 
postanowieniu. Poprzedzajжce postanowienie nie stanowi przeТ
szkody dla ustalenia przez przyjmujжcego zabezpieczenie oraz 
ustanawiajжcego zabezpieczenie lub gwaranta, e zawiadomienia 
dokonuje si  z wi kszym wyprzedzeniem. 

5. Z zastrze eniem wszelkich obowiжzujжcych przepisów 
i regulacji dotyczжcych bezpiecze stwa Umawiajжce si  Pa stwo 
zapewnia, aby w a ciwe organy administracyjne szybko podj y 
wspó prac  z wierzycielem i udzieli y mu pomocy w stopniu 
koniecznym do wykonania rodków zaradczych, o których 
mowa w ust pie 1. 

6. Przyjmujжcy zabezpieczenie proponujжcy wywiezienie 
taboru kolejowego na mocy ust pu 1 w inny sposób ni  na 
podstawie orzeczenia sжdu informuje o propozycji wywiezienia 
na pi mie i z odpowiednim wyprzedzeniem: 

a) osoby zainteresowane okre lone w art. 1 lit. m) ppkt (i) i (ii) 
Konwencji; oraz 

b) osoby zainteresowane okre lone w art. 1 lit. m) ppkt (iii) 
Konwencji, które odpowiednio wcze nie przed wywiezieТ
niem zawiadomi y przyjmujжcego zabezpieczenie o swoich 
prawach. 

Artyku  VIII 

Zmiana postanowie  dotyczжcych rodków tymczasowych 
orzekanych przed ostatecznym rozstrzygni ciem 

1. Niniejszy artyku  stosuje si  tylko w Umawiajжcym si  
Pa stwie, które z o y o o wiadczenie na mocy art. XXVII i w 
zakresie okre lonym w tym o wiadczeniu. 

2. Do celów art. 13 ust. 1 Konwencji, „szybko” w kontek cie 
uzyskania rodka zabezpieczajжcego oznacza uzyskanie go 
w terminie tylu dni kalendarzowych od z o enia wniosku 
o uzyskanie tego rodka, ile zosta o podane w o wiadczeniu 
z o onym przez Umawiajжce si  Pa stwo, w którym z o ono 
wniosek.
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3. Artyku  13 ust. 1 Konwencji stosuje si  z dodaniem nast Т
pujжcych postanowie  bezpo rednio po lit. d): 

„e) je eli w dowolnym momencie d u nik i wierzyciel 
wyra nie tak uzgodniж, sprzeda  przedmiotu 
i przekazanie dochodów z tej sprzeda y”, 

a art. 43 ust. 2 stosuje si  z dodaniem po s owach „art. 13 ust. 
1 lit. d)” s ów „i lit. e)”. 

4. Prawo w asno ci lub inne prawo d u nika przenoszone 
przez sprzeda  przewidzianж w ust pie poprzedzajжcym nie 
jest obciж one adnymi innymi zabezpieczeniami i innymi 
prawami, wobec których zabezpieczenie mi dzynarodowe 
wierzyciela ma pierwsze stwo na mocy postanowie  art. 29 
Konwencji. 

5. Wierzyciel i d u nik oraz inne osoby zainteresowane 
mogж uzgodniи na pi mie, e nie b dж stosowaи art. 13 ust. 
2 Konwencji. 

6. W odniesieniu do rodków zaradczych w art. VII ust. 1: 

a) organy administracyjne zapewniajж mo liwo и skorzystania 
z tych rodków w Umawiajжcym si  Pa stwie nie pó niej ni  
po up ywie siedmiu dni kalendarzowych od daty, w której 
wierzyciel zawiadomi  te organy, e taki rodek zaradczy 
zosta  przyznany lub, w przypadku gdy rodek zaradczy 
zosta  przyznany przez sжd zagraniczny, e zosta  uznany 
przez sжd Umawiajжcego si  Pa stwa oraz e wierzyciel jest 
uprawniony do uzyskania tych rodków zgodnie 
z Konwencjж; oraz 

b) w a ciwe organy szybko podejmujж wspó prac  
z wierzycielem i pomagajж mu w wykonaniu takich rodków 
zaradczych zgodnie z obowiжzujжcymi przepisami 
i regulacjami w dziedzinie bezpiecze stwa. 

7. Ust. 2 i 6 nie majж wp ywu na obowiжzujжce przepisy 
i regulacje w dziedzinie bezpiecze stwa. 

Artyku  IX 

rodki zaradcze w przypadku upad o ci 

1. Niniejszy artyku  stosuje si  wy жcznie w przypadku gdy 
Umawiajжce si  Pa stwo b dжce podstawowж jurysdykcjж 
w sprawach upad o ciowych z o y o o wiadczenie na mocy 
art. XXVII. 

2. Zawarte w niniejszym artykule odniesienia do „zarzжdcy” 
dotyczж stosunków wynikajжcych z pe nionej funkcji a nie jego 
stosunków osobistych. 

Wariant A 

3. Po wystжpieniu stanu niewyp acalno ci i z zastrze eniem 
ust. 7, zarzжdca lub d u nik, stosownie do okoliczno ci, przeТ

kazuje posiadanie taboru kolejowego wierzycielowi nie pó niej 
ni  z datж: 

a) w której zako czy  si  okres oczekiwania; oraz 

b) w której wierzyciel by by uprawniony do posiadania taboru 
kolejowego, gdyby niniejszy artyku  nie podlega  zastosoТ
waniu. 

4. Do celów niniejszego artyku u „okres oczekiwania” 
oznacza okres wyznaczony w o wiadczeniu Umawiajжcego si  
Pa stwa b dжcego podstawowж jurysdykcjж w sprawach upad oТ 
ciowych. 

5. Do czasu, w którym wierzyciel uzyska mo liwo и obj cia 
taboru kolejowego w posiadanie na mocy ust. 3: 

a) zarzжdca lub d u nik, stosownie do okoliczno ci, zachowujж 
tabor kolejowy i utrzymujж go w stanie niepogorszonym, 
zgodnie z umowж oraz 

b) wierzyciel mo e wystжpiи o wszelkie inne tymczasowe 
rodki zabezpieczajжce przewidziane w prawie w a ciwym. 

6. Postanowienia lit. a) ust pu poprzedzajжcego nie stanowiж 
przeszkody w u ywaniu taboru kolejowego zgodnie z zasadami 
s u жcymi zachowaniu taboru kolejowego i utrzymaniu go 
w stanie niepogorszonym. 

7. Zarzжdca lub d u nik, stosownie do okoliczno ci, mogж 
zachowaи tabor kolejowy w posiadaniu je eli do daty okre lonej 
w ust. 3 usun li wszelkie niewykonanie inne ni  niewykonanie 
zwiжzane z wszcz ciem post powania upad o ciowego, oraz 
podj li si  wykonania wszystkich przysz ych zobowiжza , 
zgodnie z umowж oraz zwiжzanej z niж dokumentacjж umownж. 
W przypadku niewype nienia takich przysz ych zobowiжza  nie 
stosuje si  drugiego okresu oczekiwania. 

8. W odniesieniu do rodków zaradczych w artykule VII 
ust. 1: 

a) organy administracyjne zapewniajж mo liwo и skorzystania 
z tych rodków w Umawiajжcym si  Pa stwie nie pó niej ni  
po up ywie siedmiu dni kalendarzowych od daty, w której 
wierzyciel zawiadomi  takie organy, e jest uprawniony do 
uzyskania tych rodków zgodnie z Konwencjж; 

b) w a ciwe organy szybko podejmujж wspó prac  
z wierzycielem i pomagajж mu w wykonaniu takich rodków 
zaradczych zgodnie z obowiжzujжcymi przepisami 
i regulacjami w dziedzinie bezpiecze stwa. 

9. Po dacie okre lonej w ust. 3 nie mo na przeszkodziи 
w wykonaniu rodków zaradczych, na które zezwala Konwencja 
lub niniejszy Protokó  ani opó niи ich wykonania.
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10. adne ze zobowiжza  d u nika wynikajжcych z umowy 
nie mo e zostaи zmienione bez zgody wierzyciela. 

11. adne z postanowie  ust pu poprzedzajжcego nie jest 
interpretowane jako ograniczajжce wynikajжce z prawa w a ciТ
wego uprawnienie zarzжdcy do rozwiжzania umowy. 

12. adne prawa lub zabezpieczenia, z wyjжtkiem pozaТ
umownych praw i zabezpiecze  nale жcych do kategorii obj Т
tych tre ciж o wiadczenia z o onego na podstawie art. 39 ust. 1 
Konwencji, nie majж w post powaniu upad o ciowym pierwТ
sze stwa przed zabezpieczeniami wpisanymi do rejestru. 

13. Konwencj , zmienionж przez art. VII i XXV niniejszego 
Protoko u, stosuje si  do wykonywania wszelkich rodków 
zaradczych na podstawie tego artyku u. 

Wariant B 

3. Po wystжpieniu stanu niewyp acalno ci zarzжdca lub 
d u nik, stosownie do okoliczno ci, na wniosek wierzyciela 
zawiadamia go, w terminie okre lonym w o wiadczeniu 
Umawiajжcego si  Pa stwa z o onym na podstawie art. XXVII, 
czy: 

a) usunie wszelkie niewykonanie, inne ni  niewykonanie zwiжТ
zane ze wszcz ciem post powania upad o ciowego, 
podejmie si  wykonania wszystkich przysz ych zobowiжza  
wynikajжcych z umowy zwiжzanej z niж dokumentacji 
umownej; lub 

b) zapewni wierzycielowi mo liwo и obj cia w posiadanie 
taboru kolejowego zgodnie z prawem w a ciwym. 

4. Prawo w a ciwe, o którym mowa w lit. b) ust pu poprzeТ
dzajжcego mo e upowa niaи sжd do nakazania podj cia innego 
dodatkowego rodka lub dostarczenia dodatkowej gwarancji. 

5. Wierzyciel wykazuje swoje roszczenia przedstawia dowód, 
e przys ugujжce mu zabezpieczenie mi dzynarodowe zosta o 

wpisane do rejestru. 

6. Je eli zarzжdca lub d u nik, stosownie do okoliczno ci, nie 
zawiadomi wierzyciela zgodnie z ust. 3 lub je eli zarzжdca lub 
d u nik o wiadczy , e zapewni wierzycielowi mo liwo и 
obj cia taboru kolejowego w posiadanie ale tego nie uczyni , 
sжd mo e zezwoliи wierzycielowi na wzi cie taboru kolejowego 
w posiadanie na warunkach ustalonych przez sжd mo e nakazaи 
podj cie innego dodatkowego rodka lub dostarczenia dodatТ
kowej gwarancji. 

7. Tabor kolejowy nie mo e zostaи sprzedany do czasu 
wydania przez sжd orzeczenia w sprawie roszczenia 
i zabezpieczenia mi dzynarodowego. 

Wariant C 

3. Po wystжpieniu stanu niewyp acalno ci zarzжdca lub 
d u nik, stosownie do okoliczno ci, w okresie usuni cia: 

a) usunie wszelkie niewykonanie, inne ni  niewykonanie zwiжТ
zane ze wszcz ciem post powania upad o ciowego, 
podejmie si  wykonania wszystkich przysz ych zobowiжza  
wynikajжcych z umowy zwiжzanej z niж dokumentacji 
umownej; lub 

b) zapewni wierzycielowi mo liwo и obj cia w posiadanie 
taboru kolejowego zgodnie z prawem w a ciwym. 

4. Przed ko cem okresu usuni cia zarzжdca lub d u nik, 
stosownie do okoliczno ci, mo e z o yи wniosek do sжdu 
o wydanie postanowienia zwalniajжcego go z obowiжzków, 
o których mowa w lit. b) ust pu poprzedzajжcego, na okres 
rozpoczynajжcy si  w dniu ko czжcym okres usuni cia 
i ko czжcy si  nie pó niej ni  w dniu wyga ni cia umowy lub 
jej przed u enia, na zasadach, które sжd uwa a za uzasadnione 
(„okres zawieszenia”). Ka de takie postanowienie wymaga, aby 
kwoty, które wierzyciel otrzyma w okresie zawieszenia, zosta y 
zap acone z masy upad o ciowej lub przez d u nika gdy stanж 
si  nale ne , aby zarzжdca lub d u nik, stosownie do okoliczТ
no ci, wywiжza  si  ze wszystkich innych zobowiжza , które 
powstanж w okresie zawieszenia. 

5. Je eli wniosek zostanie z o ony do sжdu na podstawie 
ust pu poprzedzajжcego, wierzyciel nie obejmuje w posiadanie 
taboru kolejowego do wydania postanowienia przez sжd. Je eli 
wniosek nie zostanie rozpatrzony w terminie takiej liczby dni 
kalendarzowych od dnia z o enia wniosku o zarzжdzenie rodka 
zabezpieczajжcego, jakж Umawiajжce si  Pa stwo, w którym 
z o ono wniosek, poda o w o wiadczeniu, wniosek uwa a si  
za wycofany, o ile zarzжdca lub d u nik, stosownie do okoliczТ
no ci, nie postanowiж inaczej. 

6. Do czasu, w którym wierzyciel uzyska mo liwo и obj cia 
taboru kolejowego w posiadanie na mocy ust. 3: 

a) zarzжdca lub d u nik, stosownie do okoliczno ci, zachowujж 
tabor kolejowy i utrzymujж go w stanie niepogorszonym, 
zgodnie z umowж; oraz 

b) wierzyciel mo e wystжpiи o wszelkie inne tymczasowe 
rodki zabezpieczajжce przewidziane w prawie w a ciwym. 

7. Postanowienia lit. a) ust pu poprzedzajжcego nie stanowiж 
przeszkody dla u ywania taboru kolejowego zgodnie 
z zasadami s u жcymi zachowaniu taboru kolejowego 
i utrzymaniu go w stanie niepogorszonym.
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8. Je eli w trakcie okresu usuni cia lub jakiegokolwiek 
okresu zawieszenia zarzжdca lub d u nik, stosownie do okoliczТ
no ci, usunie wszelkie niewykonanie, inne ni  niewykonanie 
zwiжzane ze wszcz ciem post powania upad o ciowego, oraz 
podejmie si  wykonania wszystkich przysz ych zobowiжza  
wynikajжcych z umowy oraz zwiжzanej z niж dokumentacji 
umownej, zarzжdca lub d u nik mo e zachowaи tabor kolejowy 
w posiadaniu, a postanowienie wydane przez sжd, o którym 
mowa w ust. 4, traci moc. W przypadku niewype nienia takich 
przysz ych zobowiжza  nie stosuje si  drugiego okresu 
usuni cia. 

9. W odniesieniu do rodków zaradczych w art. VII ust. 1: 

a) organy administracyjne zapewniajж mo liwo и skorzystania 
z tych rodków w Umawiajжcym si  Pa stwie nie pó niej ni  
po up ywie siedmiu dni kalendarzowych od daty, w której 
wierzyciel zawiadomi  takie organy, e jest uprawniony do 
uzyskania tych rodków zgodnie z Konwencjж; oraz 

b) w a ciwe organy szybko podejmujж wspó prac  
z wierzycielem i pomagajж mu w wykonaniu takich rodków 
zaradczych zgodnie z obowiжzujжcymi przepisami 
i regulacjami w dziedzinie bezpiecze stwa. 

10. Z zastrze eniem ust. 4, 5 i 8, po up ywie okresu 
usuni cia nie mo na przeszkodziи w wykonaniu rodków 
zaradczych, na które zezwala Konwencja ani opó niи ich wykoТ
nania 

11. Z zastrze eniem ust. 4, 5 i 8, adne ze zobowiжza  
d u nika wynikajжce z umowy i zwiжzanych z niж transakcji 
nie mo e zostaи zmienione w post powaniu upad o ciowym 
bez zgody wierzyciela. 

12. adne z postanowie  ust pu poprzedzajжcego nie jest 
interpretowane jako ograniczajжce wynikajжce z prawa w a ciТ
wego uprawnienie zarzжdcy do rozwiжzania umowy. 

13. adne prawa lub zabezpieczenia, z wyjжtkiem pozaТ
umownych praw i zabezpiecze  nale жcych do kategorii obj Т
tych tre ciж o wiadczenia z o onego na podstawie art. 39 ust. 1 
Konwencji, nie majж w post powaniu upad o ciowym pierwТ
sze stwa przed zabezpieczeniami wpisanymi do rejestru. 

14. Konwencj , zmienionж przez art. VII i XXV niniejszego 
Protoko u, stosuje si  do wykonywania wszelkich rodków 
zaradczych na podstawie tego artyku u. 

15. Do celów niniejszego artyku u „okres usuni cia” oznacza 
okres wyznaczony w o wiadczeniu Umawiajжcego si  Pa stwa 
b dжcego podstawowж jurysdykcjж w sprawach upad o ciowych 
i rozpoczynajжcy si  w dniu wystжpienia stanu niewyp acalno ci. 

Artyku  X 

Pomoc w przypadku upad o ci 

1. Niniejszy artyku  stosuje si  wy жcznie w przypadku gdy 
Umawiajжce si  Pa stwo z o y o o wiadczenie na mocy art. 
XXVII ust. 1. 

2. Sжdy Umawiajжcego si  Pa stwa, w którym znajduje si  
tabor kolejowy, zgodnie z prawem Umawiajжcego si  Pa stwa 
wspó pracujж w mo liwie najszerszym zakresie z sжdami zagraТ
nicznymi i zarzжdcami zagranicznymi przy stosowaniu postaТ
nowie  art. IX. 

Artyku  XI 

Postanowienia dotyczжce d u nika 

1. W przypadku braku niewykonania w rozumieniu art. 11 
Konwencji d u nikowi przys uguje prawo spokojnego posiaТ
dania i u ywania taboru kolejowego zgodnie z umowж, 
skuteczne wobec: 

a) wierzyciela i posiadaczy zabezpiecze , od których d u nik 
jest uwolniony na mocy art. 29 ust. 4 lit. b) Konwencji, 
chyba e i w takim zakresie w jakim d u nik zgodzi  si  
na inne zasady; oraz 

b) posiadaczy zabezpiecze  obciж ajжcych prawa 
i zabezpieczenia d u nika na mocy art. 29 ust. 4 lit. a) 
Konwencji, ale tylko w takim zakresie, na jaki ewentualnie 
zgodzi  si  taki posiadacz. 

2. adne z postanowie  Konwencji lub niniejszego ProtoТ
ko u nie ogranicza odpowiedzialno ci wierzyciela za wszelkie 
niewykonanie umowy wynikajжce z prawa w a ciwego, 
w zakresie w jakim umowa dotyczy taboru kolejowego. 

ROZDZIA  III 

POSTANOWIENIA DOTYCZеCE SYSTEMU REJESTRACJI 
ZABEZPIECZE  MI DZYNARODOWYCH NA TABORZE 

KOLEJOWYM 

Artyku  XII 

Organ Nadzoru i Rejestrator 

1. Organem Nadzoru jest organ, w sk ad którego wchodzж 
przedstawiciele, po jednym przedstawicielu powo anym przez: 

a) ka de Pa stwo-Strone; 

b) ka de z maksymalnie trzech innych pa stw, wyznaczonych 
przez Mi dzynarodowy Instytut Unifikacji Prawa Prywatnego 
(UNIDROIT); oraz 

c) ka de z maksymalnie trzech innych pa stw, wyznaczonych 
przez Mi dzyrzжdowж Organizacj  Mi dzynarodowych PrzeТ
wozów Kolejami (OTIF).
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2. Przy wyznaczaniu pa stw, o których mowa w lit. b) i c) 
ust pu poprzedzajжcego nale y uwzgl dniи potrzeb  zapewТ
nienia szerokiej reprezentacji geograficznej. 

3. O d ugo ci kadencji przedstawicieli powo anych na 
podstawie lit. b) i c) ust. 1 decyduje wyznaczajжca organizacja. 
Kadencja przedstawicieli, którzy w dniu wej cia w ycie niniejТ
szego Protoko u reprezentujж dziesi и Umawiajжcych si  Pa stw, 
ko czy si  nie pó niej ni  po up ywie dwóch lat od tego dnia. 

4. Przedstawiciele, o których mowa w ust. 1, uchwalajж 
pierwszy regulamin wewn trzny Organu Nadzoru. Podj cie 
uchwa y wymaga: 

a) wi kszo ci wszystkich przedstawicieli; oraz 

b) wi kszo ci przedstawicieli powo anych na podstawie lit. a) 
ust. 1. 

5. Organ Nadzoru mo e ustanowiи Komisj  Ekspertów, 
w której sk ad wchodzж: 

a) osoby zaproponowane przez Pa stwa-Sygnatariuszy 
i Umawiajжce si  Pa stwa, majжce niezb dne kwalifikacje 
i do wiadczenie; oraz 

b) inni eksperci, je eli jest to konieczne 

oraz powierzyи im zadanie wspierania Organu Nadzoru 
w wykonywaniu jego funkcji. 

6. Sekretariat (Sekretariat) wspiera Organu Nadzoru 
w wykonywaniu jego funkcji i wykonujжc jego polecenia. SekreТ
tariatem jest OTIF. 

7. Je eli Sekretariat nie b dzie w stanie lub nie b dzie chcia  
wykonywaи swoich funkcji, Organ Nadzoru wyznacza inny 
Sekretariat. 

8. Je eli Sekretariat przekona si , e rejestr mi dzynarodowy 
jest w pe ni operacyjny, sk ada niezw ocznie u Depozytariusza 
za wiadczenie, które to potwierdza. 

9. Sekretariat otrzymuje osobowo и prawnж, je eli jeszcze jej 
nie posiada, oraz korzysta w zakresie funkcji pe nionych na 
podstawie Konwencji oraz niniejszego Protoko u z tych samych 
zwolnie  i immunitetów jakie zosta y nadane Organowi 
Nadzoru na podstawie art. 27 ust. 3 Konwencji oraz rejestrowi 
mi dzynarodowemu na podstawie art. 27 ust. 4 Konwencji. 

10. Organ Nadzoru podejmuje rodek, który wywiera skutki 
wy жcznie w odniesieniu do interesów Pa stwa-Strony lub grupy 
Pa stw-Stron, tylko wtedy, gdy takie Pa stwo-Strona lub wi kТ
szo и tej grupy Pa stw-Stron zgadza si  na podj cie tego 

rodka. rodek, który móg by wywrzeи negatywne skutki 
w odniesieniu do interesów Pa stwa-Strony lub grupy Pa stw- 
Stron, jest tylko wtedy skuteczny wobec tego Pa stwa-Strony 
lub tej grupy Pa stw-Stron, gdy to Pa stwo-Strona lub wi kТ
szo и grupy Pa stw-Stron zgadza si  na podj cie tego rodka. 

11. Pierwszy Rejestrator zostaje powo any na kadencj , która 
trwa nie krócej ni  pi и i nie d u ej ni  dziesi и lat. Kolejne 
kadencje, na które zostanie powo any lub ponownie powo any 
Rejestrator, trwajж nie d u ej ni  dziesi и lat. 

Artyku  XIII 

Wyznaczone punkty dost pu 

1. Umawiajжce si  Pa stwo mo e w ka dym czasie w formie 
o wiadczenia wyznaczyи jednostk  lub jednostki pe niжce rol  
punktu lub punktów dost pu, za po rednictwem których inforТ
macje niezb dne do dokonania wpisu do rejestru innego ni  
wpis zg oszenia zabezpieczenia krajowego albo prawa lub 
zabezpieczenia na mocy art. 40 Konwencji, w obu przypadkach 
wynikajжcych z przepisów innego pa stwa, sж lub mogж byи 
przekazywane do rejestru mi dzynarodowego. Poszczególne 
punkty dost pu obs ugiwane sж co najmniej w ciжgu godzin 
pracy obowiжzujжcych na danym terytorium. 

2. Umawiajжce si  Pa stwo, które dokona o wyznaczenia na 
podstawie ust pu poprzedzajжcego mo e zezwoliи na korzysТ
tanie z wyznaczonego punktu dost pu lub wyznaczonych 
punktów dost pu w przypadku informacji niezb dnych do 
wpisów dotyczжcych zawiadomienia o sprzeda y, ale nie 
mo e narzuciи takiego obowiжzku. 

Artyku  XIV 

Identyfikacja taboru kolejowego w celu rejestracji 

1. Do celów art. 18 ust. 1 lit. a) Konwencji regulamin ustaТ
nawia system przyznawania przez Rejestratora numerów idenТ
tyfikacyjnych umo liwiajжcych jednoznaczne okre lenie 
poszczególnych elementów taboru kolejowego. Numer identyfiТ
kacyjny jest: 

a) przymocowany do elementu taboru kolejowego; 

b) przyporzжdkowany w rejestrze mi dzynarodowym do nazwy 
producenta oraz numeru identyfikacyjnego producenta znajТ
dujжcych si  na elemencie taboru kolejowego; lub 

c) przyporzжdkowany w rejestrze mi dzynarodowym do krajoТ
wego lub regionalnego numeru identyfikacyjnego znajdujжТ
cego si  na elemencie taboru kolejowego.
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2. Do celów ust pu poprzedzajжcego Umawiajжce si  
Pa stwo mo e w formie o wiadczenia podaи system krajowych 
lub regionalnych numerów identyfikacyjnych, które sж u ywane 
w odniesieniu do elementów taboru kolejowego, obciж onych 
mi dzynarodowym zabezpieczeniem, które zosta o ustanowione 
lub przewidziane, lub które ma zostaи ustanowione lub przewiТ
dziane w umowie zawartej przez d u nika znajdujжcego si  
w chwili zawarcia umowy w Umawiajжcym si  Pa stwie. Taki 
krajowy lub regionalny system identyfikacji zapewnia 
z zastrze eniem zawarcia umowy mi dzy Organem Nadzoru 
i Umawiajжcym si  Pa stwem jednoznaczne okre lenie ka dego 
elementu taboru kolejowego, do którego system znajduje zastoТ
sowanie. 

3. O wiadczenie Umawiajжcego si  pa stwa zgodnie 
z ust pem poprzedzajжcym zawiera szczegó owe informacje 
na temat funkcjonowania krajowego lub regionalnego systemu 
identyfikacji. 

4. Wpis w rejestrze dotyczжcy elementu taboru kolejowego, 
co do którego z o ono o wiadczenie na podstawie ust. 2 i który 
ma byи wa ny, zawiera wszystkie krajowe lub regionalne 
numery identyfikacyjne przydzielone temu elementowi taboru 
na podstawie art. XXIII ust. 1 od wej cia w ycie niniejszego 
Protoko u oraz wszystkie przedzia y czasu, w których dany 
numer by  u ywany w odniesieniu do tego elementu taboru. 

Artyku  XV 

Dodatkowe zmiany w postanowieniach dotyczжcych 
rejestru 

1. Do celów art. 19 ust. 6 Konwencji, kryteria wyszukiwania 
w rejestrze mi dzynarodowym sж ustalone w regulaminie. 

2. Do celów art. 25 ust. 2 Konwencji oraz w okoliczno ciach 
tam opisanych, posiadacz przysz ego zabezpieczenia mi dzynaТ
rodowego wpisanego do rejestru lub przysz ej cesji zabezpieТ
czenia mi dzynarodowego wpisanej do rejestru podejmuje 
wszelkie rodki jakimi dysponuje w celu zapewnienia usuni cia 
wpisu do rejestru nie pó niej ni  dziesi и dni kalendarzowych 
od otrzymania wniosku opisanego w tym ust pie. 

3. Je eli do rejestru wpisano podporzжdkowanie jednego 
zabezpieczenia wobec innego, a zobowiжzania d u nika wobec 
beneficjenta podporzжdkowania wygas y, beneficjent podejmuje 
kroki majжce na celu usuni cie wpisu nie pó niej ni  dziesi и 
dni kalendarzowych od dnia, w którym pisemne wezwanie 
strony podporzжdkowanej zosta o dor czone lub wp yn o na 
adres beneficjenta podany we wpisie. 

4. Rejestrator obs uguje centralne funkcje rejestru mi dzynaТ
rodowego i zarzжdza nimi w trybie ca odobowym. 

5. Rejestrator ponosi na podstawie art. 28 ust. 1 Konwencji 
odpowiedzialno и za szkod  do warto ci taboru kolejowego, 
którego szkoda dotyczy. Niezale nie od zdania poprzedzajжcego 
odpowiedzialno и Rejestratora nie przekracza warto ci pi ciu 
milionów specjalnych praw ciжgnienia w roku kalendarzowym 
lub wy szej kwoty, której wysoko и oraz sposób obliczania 
okre la okresowo w regulaminie Organ Nadzoru. 

6. Ust p poprzedzajжcy nie ogranicza odpowiedzialno ci 
Rejestratora za szkody wyrzжdzone na skutek ra жco niedba ego 
lub zamierzonego naruszenia obowiжzków przez Rejestratora, 
jego kadr  kierowniczж i pracowników. 

7. Kwota ubezpieczenia lub gwarancji finansowej, o których 
mowa w art. 28 ust. 4 Konwencji powinna byи nie ni sza ni  
kwota okre lona przez Organ Nadzoru jako odpowiednia, 
uwzgl dniajжc przy tym przewidywane ryzyko Rejestratora. 

8. adne z postanowie  Konwencji nie stanowi przeszkody 
dla zawarcia przez Rejestratora umowy ubezpieczenia lub uzysТ
kania gwarancji finansowej obejmujжcych wypadki, za które 
Rejestrator nie ponosi odpowiedzialno ci na podstawie art. 28 
Konwencji. 

Artyku  XVI 

Op aty za korzystanie z rejestru mi dzynarodowego 

1. Organ Nadzoru okre la wysoko и op at zwiжzanych 
z dokonywaniem wpisów do rejestru, wyszukiwaniem oraz 
innymi us ugami, które rejestr mi dzynarodowy mo e wiadТ
czyи zgodnie z regulaminem oraz mo e zmieniaи okresowo 
wysoko и tych op at. 

2. Op aty, o których mowa w poprzedzajжcym ust pie, ustaТ
lane sж w taki sposób, by pokry y racjonalne koszty ustanoТ
wienia, wdro enia i prowadzenia rejestru mi dzynarodowego 
oraz racjonalne wydatki Sekretariatu zwiжzane 
z wykonywaniem jego funkcji. Niniejszy ust p nie wyklucza 
osiжgania przez Rejestratora racjonalnego zysku przy prowaТ
dzeniu rejestru. 

Artyku  XVII 

Zawiadomienie o sprzeda y 

Regulamin pozwala na wpis do rejestru mi dzynarodowego 
zawiadomie  o sprzeda y taboru kolejowego. Do tych wpisów 
stosuje si  odpowiednie postanowienia niniejszego rozdzia u 
oraz rozdzia u V Konwencji. Ka dy taki wpis oraz wyszukiТ
wanie lub wydane za wiadczenie dotyczжce zawiadomienia 
o sprzeda y s u y jedynie informacji i nie ma wp ywu na 
prawa osoby na podstawie Konwencji lub niniejszego Protoko u 
ani nie wywiera adnych innych skutków.
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ROZDZIA  IV 

JURYSDYKCJA 

Artyku  XVIII 

Zrzeczenie si  immunitetu jurysdykcyjnego 

1. Z zastrze eniem ust. 2, zrzeczenie si  immunitetu jurysТ
dykcyjnego wobec sжdów okre lonych w art. 42 lub 43 
Konwencji lub odnoszжcego si  do wykonywania praw 
i zabezpiecze  dotyczжcych taboru kolejowego na podstawie 
Konwencji jest wiж жce oraz, je eli spe niono pozosta e warunki 
dla takiej jurysdykcji lub wykonania, skutecznie umo liwia spraТ
wowanie jurysdykcji oraz wykonanie, stosownie do okoliczno ci 
danego przypadku. 

2. Zrzeczenie si , o którym mowa w poprzedzajжcym 
ust pie, musi byи wyra one na pi mie i zawieraи opis taboru 
kolejowego na podstawie art. V ust. 1 niniejszego Protoko u. 

ROZDZIA  V 

STOSUNEK DO INNYCH KONWENCJI 

Artyku  XIX 

Stosunek do konwencji UNIDROIT o mi dzynarodowym 
leasingu finansowanym 

W przypadku niezgodno ci mi dzy Konwencjж i konwencjж 
UNIDROIT o mi dzynarodowym leasingu finansowanym, 
podpisanж w Ottawie w dniu 28 maja 1988 r., pierwsze stwo 
majж postanowienia Konwencji. 

Artyku  XX 

Stosunek do Konwencji o mi dzynarodowym przewozie 
kolejami (COTIF) 

W przypadku niezgodno ci mi dzy Konwencjж i Konwencjж 
o mi dzynarodowym przewozie kolejami (COTIF) z dnia 
9 maja 1980 r. w wersji protoko u wprowadzajжcego zmiany, 
sporzжdzonego w dniu 3 czerwca 1999 r., pierwsze stwo majж 
postanowienia Konwencji. 

ROZDZIA  VI 

POSTANOWIENIA KO COWE 

Artyku  XXI 

Podpisanie, ratyfikacja, przyj cie, zatwierdzenie lub 
przystжpienie 

1. Niniejszy Protokó  zostaje otwarty do podpisu 
w Luksemburgu w dniu 23 lutego 2007 r. przez pa stwa 
uczestniczжce w konferencji dyplomatycznej zwo anej w celu 
przyj cia Protoko u do Konwencji o zabezpieczeniach mi dzyТ
narodowych na wyposa eniu ruchomym dotyczжcego zagadnie  
w a ciwych dla taboru kolejowego, która odby a si  

w Luksemburgu w dniach 12 – 23 lutego 2007 r. Po dniu 
23 lutego 2007 r. niniejszy Protokó  zostaje otwarty do 
podpisu dla wszystkich pa stw w siedzibie Unidroit 
w Rzymie do dnia jego wej cia w ycie zgodnie z art. XXIII. 

2. Niniejszy Protokó  podlega ratyfikacji, przyj ciu lub 
zatwierdzeniu przez pa stwa, które go podpisa y. 

3. Ka de pa stwo, które nie podpisa o niniejszego Protoko u, 
mo e do niego przystжpiи w ka dym czasie. 

4. Ratyfikacja, przyj cie, zatwierdzenie lub przystжpienie 
nast puje poprzez z o enie w tym celu formalnego dokumentu 
u Depozytariusza. 

5. Pa stwo nie mo e staи si  stronж niniejszego Protoko u 
je eli nie jest lub nie stanie si  tak e stronж Konwencji. 

Artyku  XXII 

Regionalne organizacje integracji gospodarczej 

1. Niniejszy Protokó  mo e równie  podpisaи, przyjжи, 
zatwierdziи lub przystжpiи do niego regionalna organizacja inteТ
gracji gospodarczej z o ona z suwerennych pa stw 
i posiadajжca kompetencje w zakresie okre lonych spraw ureguТ
lowanych w niniejszym Protokole. W takim przypadku regioТ
nalna organizacja integracji gospodarczej ma prawa i obowiжzki 
Umawiajжcego si  Pa stwa, o ile organizacja ta ma kompetencje 
w zakresie spraw uregulowanych w niniejszym Protokole. 
W przypadkach, w których przy stosowaniu niniejszego ProtoТ
ko u znaczenie ma liczba Umawiajжcych si  Pa stw, regionalna 
organizacja integracji gospodarczej nie jest liczona jako 
Umawiajжce si  Pa stwo obok jej pa stw cz onkowskich b dжТ
cych Umawiajжcymi si  Pa stwami. 

2. Regionalna organizacja integracji gospodarczej 
w momencie podpisania, przyj cia lub zatwierdzenia Protoko u 
albo przystжpienia do niego sk ada Depozytariuszowi o wiadТ
czenie okre lajжce sprawy regulowane przez niniejszy Protokó , 
w odniesieniu do których pa stwa cz onkowskie tej organizacji 
przekaza y jej swoje kompetencje. Regionalna organizacja inteТ
gracji gospodarczej szybko notyfikuje Depozytariuszowi 
wszelkie zmiany w podziale kompetencji okre lonych 
w o wiadczeniu z o onym na podstawie niniejszego ust pu, 
w tym wszelkie nowe przypadki przeniesienia kompetencji. 

3. Wszelkie odniesienia do „Umawiajжcego si  Pa stwa” lub 
„Umawiajжcych si  Pa stw” lub „Pa stwa-Strony” lub „Pa stw- 
Stron” w niniejszym Protokole dotyczж równie  regionalnej 
organizacji integracji gospodarczej, w przypadkach, w których 
wymaga tego kontekst odniesienia.
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Artyku  XXIII 

Wej cie w ycie 

1. Niniejszy Protokó  wchodzi w ycie mi dzy pa stwami, 
które z o y y dokumenty, o których mowa w lit. a), 
w pó niejszej z wymienionych poni ej dat: 

a) pierwszego dnia miesiжca nast pujжcego po up ywie trzech 
miesi cy od daty z o enia czwartego dokumentu ratyfikacji, 
przyj cia, zatwierdzenia lub przystжpienia; oraz 

b) w dniu, w którym Sekretariat z o y do Depozytariusza 
za wiadczenie potwierdzajжce, e rejestr mi dzynarodowy 
jest w pe ni operacyjny. 

2. Dla innych pa stw niniejszy Protokó  wchodzi w ycie 
pierwszego dnia miesiжca nast pujжcego po pó niejszej 
z wymienionych poni ej dat: 

a) po up ywie trzech miesi cy od daty z o enia dokumentu 
ratyfikacji, przyj cia, zatwierdzenia lub przystжpienia; oraz 

b) dacie, o której mowa w lit. b) ust pu poprzedzajжcego. 

Artyku  XXIV 

Jednostki terytorialne 

1. Je eli Umawiajжce si  Pa stwo sk ada si  z jednostek teryТ
torialnych, w których obowiжzujж ró ne systemy prawne 
w zakresie spraw regulowanych przez niniejszy Protokó , 
mo e ono w momencie ratyfikacji, przyj cia, zatwierdzenia 
lub przystжpienia o wiadczyи, e niniejszy Protokó  ma byи 
stosowany do wszystkich jednostek terytorialnych lub tylko 
do jednej albo wi kszej liczby jednostek oraz mo e zmieniи 
swoje o wiadczenie w ka dym czasie, przedk adajжc inne 
o wiadczenie. 

2. Ka de takie o wiadczenie nale y podaи do wiadomo ci 
Depozytariusza i powinno ono wyra nie okre laи jednostki 
terytorialne, do których stosuje si  niniejszy Protokó . 

3. Je eli Umawiajжce si  Pa stwo nie z o y o o wiadczenia 
na podstawie ust. 1, niniejszy Protokó  stosuje si  do wszystkich 
jednostek terytorialnych tego pa stwa. 

4. Je eli Umawiajжce si  Pa stwo stosuje niniejszy Protokó  
do jednej lub wi kszej liczby swoich jednostek terytorialnych, 
o wiadczenia dozwolone na podstawie niniejszego Protoko u 
mogж byи z o one w odniesieniu do ka dej takiej jednostki 
terytorialnej, a o wiadczenia z o one w odniesieniu do jednej 

jednostki terytorialnej mogж byи ró ne od o wiadcze  z o oТ
nych w odniesieniu do innej jednostki terytorialnej. 

5. Je eli na mocy o wiadczenia z o onego na podstawie ust. 
1 niniejszy Protokó  stosuje si  do jednej lub wi kszej liczby 
jednostek terytorialnych Umawiajжcego si  Pa stwa: 

a) uznaje si , e d u nik przebywa w Umawiajжcym si  
Pa stwie tylko je eli zosta  ustanowiony lub utworzony na 
mocy prawa obowiжzujжcego w jednostce terytorialnej, do 
której stosuje si  Konwencj  i niniejszy Protokó , lub posiada 
swojж siedzib , g ówny o rodek zarzжdzania, miejsce prowaТ
dzenia dzia alno ci gospodarczej lub zwyk e miejsce pobytu 
w jednostce terytorialnej, do której stosuje si  Konwencj  
i niniejszy Protokó ; 

b) wszelkie odniesienia do miejsca, w którym znajduje si  tabor 
kolejowy w Umawiajжcym si  Pa stwie dotyczж miejsca, 
w którym znajduje si  tabor kolejowy w jednostce terytoТ
rialnej, do której stosuje si  Konwencj  i niniejszy Protokó ; 
oraz 

c) wszelkie odniesienia do organów administracyjnych w tym 
Umawiajжcym si  Pa stwie rozumiane sж jako odniesienia do 
organów administracyjnych majжcych jurysdykcj  
w jednostce terytorialnej, do której stosuje si  Konwencj  
i niniejszy Protokó . 

Artyku  XXV 

Tabor kolejowy u yteczno ci publicznej 

1. Umawiajжce si  Pa stwo mo e w ka dym czasie o wiadТ
czyи, e w zakresie okre lonym w o wiadczeniu z o onym 
Depozytariuszowi b dzie nadal stosowaи obowiжzujжce w tym 
pa stwie przepisy prawa, które wy жczajж, wstrzymujж lub reguТ
lujж stosowanie w tym pa stwie rodków zaradczych okre loТ
nych w rozdziale III Konwencji oraz w art.VII – IX niniejszego 
Protoko u w odniesieniu do taboru kolejowego zazwyczaj 
wykorzystywanego do wiadczenia us ug o znaczeniu 
publicznym („tabor kolejowy u yteczno ci publicznej”). 

2. Ka da osoba, w tym organ rzжdowy lub inny organ 
publiczny, która wed ug przepisów prawa Umawiajжcego si  
Pa stwa sk adajжcego o wiadczenie na podstawie ust pu 
poprzedzajжcego, wykonuje swoje prawo do obj cia lub powieТ
rzenia posiadania, u ytkowania lub kontroli taboru kolejowego 
u yteczno ci publicznej, zachowuje i utrzymuje ten tabor koleТ
jowy od momentu wykonania tego prawa do momentu przeТ
kazania posiadania, u ytkowania lub kontroli wierzycielowi.
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3. W okresie okre lonym w poprzedzajжcym ust pie osoba, 
o której mowa w tym ust pie, ponadto dokonuje lub zleca 
dokonanie na rzecz wierzyciela p atno ci odpowiadajжcej 
wy szej z podanych poni ej kwot: 

a) kwoty, którж ta osoba musi zap aciи na podstawie przepisów 
prawa Umawiajжcego si  Pa stwa sk adajжcego o wiadczenie; 
oraz 

b) ustalonemu na warunkach rynkowych czynszowi najmu za 
taki tabor kolejowy. 

Pierwszej takiej p atno ci nale y dokonaи w ciжgu dziesi ciu dni 
kalendarzowych od dnia wykonania wspomnianego uprawТ
nienia, a nast pnych p atno ci dokonuje si  pierwszego dnia 
kolejnych miesi cy. Je eli w okre lonym miesiжcu kwota p atТ
no ci przekroczy kwot  nale nж wierzycielowi od d u nika, 
nadwy k  nale y wyp aciи pozosta ym wierzycielom do wysoТ
ko ci ich roszcze  i w kolejno ci ich pierwsze stwa, a potem 
d u nikowi. 

4. Umawiajжce si  Pa stwo, którego przepisy prawa nie przeТ
widujж obowiжzków, o których mowa w ust. 2 i 3, mo e 
o wiadczyи w zakresie okre lonym w odr bnym o wiadczeniu 
z o onym Depozytariuszowi, e nie b dzie stosowa o tych 
ust pów w odniesieniu do taboru kolejowego okre lonego 
w o wiadczeniu. Niniejszy ust p nie wyklucza zawarcia 
umowy z wierzycielem o wykonywaniu obowiжzków, 
o których mowa w ust. 2 i 3 ani nie ma wp ywu na wykonalТ
no и takiej umowy. 

5. adne wst pne lub pó niejsze o wiadczenia z o one 
przez Umawiajжce si  Pa stwo na podstawie niniejszego artyТ
ku u nie naruszajж praw i zabezpiecze  wierzycieli wynikajжcych 
z umowy zawartej przed datж z o enia o wiadczenia DepozytaТ
riuszowi. 

6. Umawiajжce si  Pa stwo sk adajжce o wiadczenie na 
podstawie niniejszego artyku u uwzgl dnia ochron  interesów 
wierzycieli oraz wp yw o wiadczenia na dost pno и kredytów. 

Artyku  XXVI 

Postanowienia przej ciowe 

W odniesieniu do taboru kolejowego w art. 60 Konwencji 
wprowadza si  nast pujжce zmiany: 

a) W ust. 2 lit. a) po s owach „znajduje si  d u nik” dodaje si  
„w czasie, gdy zosta o ustanowione lub powsta o prawo lub 
zabezpieczenie,”; 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Umawiajжce si  Pa stwo mo e w o wiadczeniu na 
mocy ust. 1 okre liи dat , nie wcze niejszж ni  trzy lata 

i nie pó niejszж ni  dziesi и lat od daty, w której o wiadТ
czenie staje si  skuteczne, kiedy art. 29, 35 oraz 36 
Konwencji w wersji zmienionej lub uzupe nionej Protoko em 
zacznж obowiжzywaи, w zakresie i w sposób okre lony 
w o wiadczeniu, w stosunku do wcze niejszych praw lub 
zabezpiecze  wynikajжcych z umowy zawartej w czasie, 
w którym d u nik znajdowa  si  w tym pa stwie. Pierwsze Т
stwo prawa lub zabezpieczenia na podstawie prawa tego 
pa stwa, w zakresie w jakim ono obowiжzuje, nadal istnieje, 
je eli to prawo lub zabezpieczenie zostanie wpisane do 
rejestru mi dzynarodowego przed up ywem terminu okre loТ
nego w o wiadczeniu, niezale nie od tego, czy wcze niej 
dokonano wpisu innego prawa lub zabezpieczenia.”. 

Artyku  XXVII 

O wiadczenia dotyczжce niektórych postanowie  

1. Umawiajжce si  Pa stwo mo e w momencie ratyfikacji, 
przyj cia lub zatwierdzenia Protoko u albo przystжpienia do 
niego o wiadczyи, e b dzie stosowa o art. VI oraz art. X lub 
jeden z nich. 

2. Umawiajжce si  Pa stwo mo e w momencie ratyfikacji, 
przyj cia lub zatwierdzenia Protoko u albo przystжpienia do 
niego o wiadczyи, e b dzie stosowa o art. VIII w ca o ci lub 
w cz ci. Pa stwo sk adajжce takie o wiadczenie okre la termin, 
o którym mowa w art. VIII ust. 2. 

3. Umawiajжce si  Pa stwo mo e w momencie ratyfikacji, 
przyj cia lub zatwierdzenia Protoko u albo przystжpienia do 
niego o wiadczyи, e b dzie stosowa o w ca o ci jeden 
z wariantów A, B albo C z art. IX oraz, w takim przypadku 
okre la rodzaj post powania upad o ciowego, do którego b dzie 
stosowaи ten wariant. Umawiajжce si  Pa stwo sk adajжce 
o wiadczenie na podstawie niniejszego ust pu okre la odpoТ
wiednio terminy, o których mowa w art. IX wariant A ust. 4, 
wariant B ust. 3 lub wariant C ust. 5 i 15. 

4. Sжdy Umawiajжcych si  Pa stw stosujж art. IX zgodnie 
z o wiadczeniem z o onym przez Umawiajжce si  Pa stwo 
b dжce podstawowж jurysdykcjж w sprawach upad o ciowych. 

Artyku  XXVIII 

Zastrze enia i o wiadczenia 

1. Do niniejszego Protoko u nie mo na wnie и adnych 
zastrze e , mo na natomiast z o yи o wiadczenia, na które 
zezwalajж art. XIII, XIV, XXIV, XXV, XXVII, XXIX i XXX, 
zgodnie z zawartymi w nich postanowieniami. 

2. Wszelkie o wiadczenia lub pó niejsze o wiadczenia oraz 
przypadki wycofania o wiadczenia na mocy niniejszego ProtoТ
ko u sж notyfikowane na pi mie Depozytariuszowi.
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Artyku  XXIX 

O wiadczenia na podstawie Konwencji 

1. O wiadczenia z o one na podstawie Konwencji, w tym 
o wiadczenia z o one na podstawie art. 39, 40, 50, 53, 54, 
55, 57, 58 i 60, uznaje si  za z o one tak e na podstawie 
niniejszego Protoko u, chyba e zastrze ono inaczej. 

2. Do celów art. 50 ust. 1 Konwencji „umowa wewn trzna” 
oznacza w odniesieniu do taboru kolejowego tak e jednж 
z kategorii umów wymienionych w art. 2 ust. 2 lit. a) – c) 
Konwencji, gdy dany tabor kolejowy przy jego normalnym 
u yciu mo e byи u ywany tylko w jednym systemie kolejowym 
w danym Umawiajжcym si  Pa stwie ze wzgl du na szeroko и 
torów lub inne aspekty konstrukcyjne takiego taboru kolejoТ
wego. 

Artyku  XXX 

Pó niejsze o wiadczenia 

1. Pa stwo-Strona mo e z o yи pó niejsze o wiadczenie, 
inne ni  o wiadczenie z o one zgodnie z art. XXIX na 
podstawie art. 60 Konwencji w ka dym czasie po dacie wej cia 
w ycie niniejszego Protoko u, przez notyfikacj  DepozytariuТ
szowi. 

2. Takie pó niejsze o wiadczenie jest skuteczne od pierwТ
szego dnia miesiжca nast pujжcego po up ywie sze ciu miesi cy 
od daty otrzymania notyfikacji przez Depozytariusza. Je eli 
w notyfikacji okre lono, e o wiadczenie stanie si  skuteczne 
po d u szym okresie, staje si  ono skuteczne po up ywie tego 
d u szego okresu po otrzymaniu notyfikacji przez DepozytaТ
riusza. 

3. Niezale nie od ust pów poprzedzajжcych, niniejszy 
Protokó  stosuje si  nadal tak, jak gdyby nie z o ono adnych 
o wiadcze  w odniesieniu do wszelkich praw i zabezpiecze  
powsta ych przed datж skuteczno ci takiego pó niejszego 
o wiadczenia. 

Artyku  XXXI 

Wycofanie o wiadcze  

1. Ka de Pa stwo-Strona, które z o y o o wiadczenie na 
mocy niniejszego Protoko u, inne ni  o wiadczenie z o one 
zgodnie z art. XXIX na podstawie art. 60 Konwencji mo e 
wycofaи to o wiadczenie w ka dym czasie przez notyfikacj  
Depozytariuszowi. Takie wycofanie jest skuteczne od pierwТ
szego dnia miesiжca nast pujжcego po up ywie sze ciu miesi cy 
od daty otrzymania notyfikacji przez Depozytariusza. 

2. Niezale nie od ust pu poprzedzajжcego, niniejszy Protokó  
stosuje si  nadal tak, jak gdyby nie dokonano takiego wycofania 

w odniesieniu do wszelkich praw i zabezpiecze  powsta ych 
przed datж skuteczno ci takiego wycofania. 

Artyku  XXXII 

Wypowiedzenie 

1. Ka de Pa stwo-Strona mo e wypowiedzieи niniejszy 
Protokó  przez pisemnж notyfikacj  Depozytariuszowi. 

2. Takie wypowiedzenie jest skuteczne od pierwszego dnia 
miesiжca nast pujжcego po up ywie dwunastu miesi cy od daty 
otrzymania notyfikacji przez Depozytariusza. 

3. Niezale nie od ust pów poprzedzajжcych, niniejszy 
Protokó  stosuje si  nadal tak, jak gdyby nie dokonano wypoТ
wiedzenia w odniesieniu do wszelkich praw i zabezpiecze  
powsta ych przed datж skuteczno ci takiego wypowiedzenia. 

Artyku  XXXIII 

Konferencje przeglжdowe, zmiany i kwestie powiжzane 

1. Depozytariusz w konsultacji z Organem Nadzoru przygoТ
towuje, ka dego roku lub w innych terminach, je li wymagajж 
tego okoliczno ci, sprawozdania dla Pa stw-Stron 
z praktycznego funkcjonowania mi dzynarodowego sytemu 
ustanowionego w Konwencji zmienionej przez niniejszy 
Protokó . Przy przygotowywaniu takich sprawozda  DepozytaТ
riusz uwzgl dnia sprawozdania Organu Nadzoru dotyczжce 
funkcjonowania mi dzynarodowego systemu rejestracji. 

2. Na wniosek co najmniej dwudziestu pi ciu procent 
Pa stw-Stron Depozytariusz zwo uje co pewien czas konfeТ
rencje przeglжdowe, w konsultacji z Organem Nadzoru, 
w celu rozwa enia: 

a) praktycznego funkcjonowania Konwencji zmienionej niniejТ
szym Protoko em oraz jej skuteczno ci w zakresie u atwiania 
zabezpieczonego aktywami finansowania lub najmu przedТ
miotów obj tych jej postanowieniami; 

b) wyk adni sжdowej postanowie  niniejszego Protoko u oraz 
stosowania niniejszego Protoko u i regulaminu; 

c) funkcjonowania mi dzynarodowego systemu rejestracji, 
wyników uzyskiwanych przez Rejestratora oraz nadzoru 
nad nim sprawowanego przez Organ Nadzoru, przy 
uwzgl dnieniu sprawozda  Organu Nadzoru; oraz 

d) potrzeby wprowadzenia poprawek do niniejszego Protoko u 
lub ustale  dotyczжcych rejestru mi dzynarodowego.
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3. Wszelkie poprawki do niniejszego Protoko u zatwierdzane 
sж wi kszo ciж co najmniej dwóch trzecich Pa stw-Stron uczestТ
niczжcych w konferencji, o której mowa w ust pie poprzedzaТ
jжcym, a nast pnie wchodzж w ycie w odniesieniu do pa stw, 
które ratyfikowa y, przyj y lub zatwierdzi y takж poprawk  po 
tym jak zostanж ratyfikowane, przyj te lub zatwierdzone przez 
cztery pa stwa, zgodnie z postanowieniami art. XXIII dotyczжТ
cymi wej cia w ycie Protoko u. 

Artyku  XXXIV 

Depozytariusz i jego funkcje 

1. Dokumenty ratyfikacji, zatwierdzenia, przyj cia Protoko u 
lub przystжpienia do niego sk adane sж instytutowi Unidroit, 
który zostaje niniejszym wyznaczony na Depozytariusza. 

2. Depozytariusz: 

a) informuje wszystkie Umawiajжce si  Pa stwa o: 

(i) ka dym nowym podpisie lub z o eniu dokumentu ratyТ
fikacji, przyj cia, zatwierdzenia lub przystжpienia, 
z oznaczeniem daty, w której to nastжpi o; 

(ii) z o eniu za wiadczenia, o którym mowa w art. XXIII 
ust. 1 lit. b); 

(iii) dacie wej cia w ycie niniejszego Protoko u; 

(iv) ka dym o wiadczeniu z o onym zgodnie z niniejszym 
Protoko em, z oznaczeniem daty tego o wiadczenia; 

(v) wycofaniu lub zmianie ka dego o wiadczenia, 
z oznaczeniem daty, w której to nastжpi o; oraz 

(vi) notyfikowaniu wypowiedzenia niniejszego Protoko u, 
z oznaczeniem daty, w której wypowiedzenie nastжpi o 
i daty, z którж staje si  skuteczne; 

b) przekazuje uwierzytelnione odpisy niniejszego Protoko u 
wszystkim Umawiajжcym si  Pa stwom; 

c) przekazuje Organowi Nadzoru i Rejestratorowi odpis 
ka dego dokumentu ratyfikacji, przyj cia, zatwierdzenia lub 
przystжpienia, z oznaczeniem daty ich z o enia; wszystkie 
o wiadczenia lub notyfikacje o wycofaniu o wiadczenia lub 
jego zmianie oraz wszystkie notyfikacje o wypowiedzeniu, 
z oznaczeniem daty ich notyfikacji, tak by informacje 
zawarte w tych dokumentach by y atwo i w pe ni dost pne; 
oraz 

d) spe nia inne funkcje zwyczajowo pe nione przez depozytaТ
riuszy. 

NA DOWÓD CZEGO ni ej podpisani, nale ycie umocowani 
Pe nomocnicy, podpisali niniejszy Protokó . 

SPORZеDZONO w Luksemburgu w dniu dwudziestym trzecim 
lutego dwa tysiжce siódmego roku, w jednym oryginale 
w j zyku angielskim, francuskim i niemieckim, przy czym 
wszystkie teksty uznawane sж za równie autentyczne po dokoТ
naniu przez Wspólny Sekretariat Konferencji, z upowa nienia 
Przewodniczжcego Konferencji, weryfikacji wzajemnej spójno ci 
tych tekstów, w terminie dziewi иdziesi ciu dni od daty niniejТ
szej Konwencji.
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