
 

  

ZARZĄDZENIE Nr 279 

WOJEWODY MAZOWIECKIEGO 

z dnia 25 sierpnia 2009 r. 

w sprawie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: 

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „Cezas”. 

Na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 39 ust. 1 pkt 1 i art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 

1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002r. Nr 171, poz, 1397 i Nr 240, poz. 2055, z 2003r. Nr 60, 

poz. 535 i Nr 90, poz. 844, z 2004r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703 i 

poz. 2722, z 2005r. Nr 167, poz, 1400, Nr 169, poz. 1418, Nr 178, poz. 1479 i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006r. 

Nr 107, poz. 72 i i Nr 208, poz. 1532) zarządza się, co następuje: 

§ 1.1. Dokonuje się prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsię-

biorstwo Zaopatrzenia Szkół „Cezas” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Słowińskiego 1, zwanego dalej 

„Przedsiębiorstwem”, 

2. Otwarcie prywatyzacji nastąpi w dniu wejścia zarządzenia w życie. 

3. Celem prywatyzacji jest sprzedaż przedsiębiorstwu w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego wraz z 

zobowiązaniami i obciążeniami tego Przedsiębiorstwa spółce: Toringo Spółka z ograniczoną odpowiedzial-

nością z siedzibą w Warszawie przy ul. Koszykowa 3, zwanej dalej „Kupującym”. 

4. Zakończenie prywatyzacji nastąpi w ciągu czterech miesięcy od daty otwarcia prywatyzacji. 

5. Prywatyzacji dokonuje się bez zakończenia działalności operacyjnej Przedsiębiorstwa. 

6. W okresie prywatyzacji Przedsiębiorstwo działa pod dotychczasową nazwą z dopiskiem - „w prywaty-

zacji”. 

7. Analiza stanu przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o ko-

mercjalizacji i prywatyzacji, stanowi załącznik do zarządzenia.1) 

§ 2.1. Na pełnomocnika do spraw prywatyzacji zwanego dalej „Pełnomocnikiem”, wyznacza się Panią 

Ewę Ginda. 

2. Pełnomocnik wykonuje prawa i obowiązki zastrzeżone do kompetencji dotychczasowych organów 

Przedsiębiorstwa w zakresie niezbędnym do zakończenia jego działalności, jako przedsiębiorstwa pań-

stwowego oraz dokonania prywatyzacji w celu określonym w § 1 ust. 3 zarządzenia. 

3. Dokonanie czynności sprzedaży Przedsiębiorstwa nastąpi na podstawie odrębnego pełnomocnictwa 

udzielonego Pełnomocnikowi przez organ założycielski w formie aktu notarialnego. 

4. Do obowiązków Pełnomocnika należy w szczególności: 

1) zgłoszenie do Krajowego Rejestru Sądowego wniosku o ujawnienie zarządzenia o prywatyzacji bezpo-

średniej Przedsiębiorstwa; 

2) zawiadomienia banku finansującego Przedsiębiorstwo oraz Urzędu Skarbowego o otwarciu prywatyza-

cji Przedsiębiorstwa; 

3) sporządzenie planu finansowego prywatyzacji na okres prywatyzacji; 

4) zawiadomienie wierzycieli i dłużników o prywatyzacji Przedsiębiorstwa; 

5) zawiadomienie pracowników Przedsiębiorstwa o zmianie w stosunkach pracy po stronie pracodawcy, 

stosownie do treści art. 231 Kodeksu pracy; 

6) dokonanie archiwizacji dokumentacji archiwalnej; 

7) zarządzanie Przedsiębiorstwem do momentu podpisania umowy sprzedaży i utrzymanie prywatyzo-

wanego Przedsiębiorstwa w stanie nie pogorszonym; 

8) sporządzenie sprawozdania finansowego według stanu na dzień poprzedzający otwarcie prywatyzacji 

Przedsiębiorstwa; 



9) sporządzenie sprawozdania finansowego według stanu na dzień sprzedaży Przedsiębiorstwa i podda-

nie go badaniu przez biegłego rewidenta; 

10) sporządzenie na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyza-

cji, bilansu zamknięcia ksiąg Przedsiębiorstwa po dokonaniu sprzedaży Przedsiębiorstwa; 

11) protokolarne przekazanie Przedsiębiorstwa Kupującemu; 

12) wystąpienie do Krajowego Rejestru Sądowego z wnioskiem o wykreślenie Przedsiębiorstwa z rejestru 

przedsiębiorców; 

13) przekazanie organowi założycielskiemu pisemnego sprawozdania z przebiegu prywatyzacji. 

§ 3. O wykreśleniu Przedsiębiorstwa z rejestru przedsiębiorców organ założycielski zawiadamia Ministra 

Skarbu Państwa. 

§ 4. Zarządzenie traci moc w przypadku nie dojścia do skutku sprzedaży Przedsiębiorstwa w okresie czte-

rech miesięcy od dnia wejścia w życie zarządzenia. 

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Skarbu Państwa i Nieru-

chomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2009r. 

§ 7. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
 
1) Załącznik niepublikowany 

 

Wojewoda Mazowiecki: 

Jacek Kozłowski 

 


