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WYPIS 
 

AKT NOTARIALNY 
 
Dnia piątego grudnia roku dwutysięcznego drugiego (05.12.2002r.) przede mną, Pawłem Błaszczakiem, 
notariuszem w Warszawie, z Kancelarii przy ulicy Długiej 31, przybyłym do siedziby Ministerstwa Skarbu 
Państwa przy ul. Kruczej 36, stawiła się Małgorzata Ostrowska Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu 
Państwa, działając w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez 
Ministra Skarbu Państwa, sporządzonego w dniu 30 kwietnia 2002r. w kancelarii notarialnej przy ulicy Długiej 
31 (Rep. A Nr 10570/2002). Stawająca jest notariuszowi znana osobiście, w tym również z miejsca 
zamieszkania. 
 

AKT KOMERCJALIZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO 
 

I 
 
Stawająca, działająca w imieniu Skarbu Państwa na podstawie art.4 ust.1 pkt.1, w związku z art.3 ust.1 ustawy z 
dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 
ze zm.) oświadcza, że komercjalizuje przedsiębiorstwo państwowe Przedsiębiorstwo Komunikacji Tramwajowej 
z siedzibą w Katowicach, wpisane do rejestru przedsiębiorców, nr rejestru 0000037802, prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy przekształcając w spółkę akcyjną, której jedynym 
akcjonariuszem jest Skarb Państwa, z dniem komercjalizacji, którym jest pierwszy dzień miesiąca przypadający 
po wydaniu postanowienia o wpisaniu Spółki do rejestru przedsiębiorców. 
 

II 
 
1. Kapitały własne Spółki pokryte zostają funduszem założycielskim, funduszem przedsiębiorstwa i 
niepodzielonym wynikiem finansowym za okres działalności przed komercjalizacją przedsiębiorstwa 
państwowego, o którym mowa w pkt.1, w których ustalony kapitał zakładowy stanowi 95.000.000,00 złotych 
(słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów złotych), zaś pozostała część kapitałów własnych stanowi kapitał 
zapasowy Spółki………………………………………………………………………………. 
 
2. Bilans zamknięcia przedsiębiorstwa staje się bilansem otwarcia spółki, przy czym suma kapitałów własnych 
jest równa sumie funduszu założycielskiego, funduszu przedsiębiorstwa i niepodzielnego wyniku finansowego 
za okres działalności przedsiębiorstwa państwowego przed komercjalizacją…………………………… 
 
3. W przypadku niezatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres poprzedzający komercjalizację lub 
niepodjęcia decyzji w sprawie podziału zysku netto albo określenia sposobu pokrycia straty netto, czynności 
tych dokona Walne Zgromadzenie Spółki…………………………………………………………………………. 



 
4. Istniejące w przedsiębiorstwie państwowym, o którym mowa w pkt 1, fundusze specjalne według bilansu 
zamknięcia przedsiębiorstwa zachowują dotychczasowe przeznaczenie stając się funduszami specjalnymi w 
Spółce, z wyjątkiem funduszu prywatyzacyjnego, który traci swoje przeznaczenie, a jego środki zasilają kapitały 
własne Spółki. 
 

III 
 
1. Skład pierwszego Zarządu Spółki ustala się następująco: 
 
1)Janusz Mikuła - Prezes Zarządu………………………………………………….. 
2)Marek Trząski - Członek Zarządu………………………………………………. 
3)Janusz Berkowski - Członek Zarządu……………………………………………. 
4) Bolesław Knapik - Członek Zarządu, przedstawiciel załogi…………………………… 
 
2. Kadencja pierwszego Zarządu jest kadencją wspólną i trwa dwa lata, przy czym Spółka za pierwszy rok 
uznaje się rok obrotowy, o którym mowa w 58 ust. 2 statutu. 
 
3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego 
sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków 
Zarządu…………………………………………………………………. 
 
4. Jeżeli Spółka powstała w drodze komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w pkt. 1, 
zatrudnia średniorocznie powyżej 500 pracowników, pracownicy wybierają jednego członka Zarządu. 
Niedokonanie wyboru członka Zarządu przez pracowników Spółki nie stanowi przeszkody do wpisania Spółki 
do rejestru przedsiębiorców ani do podejmowania ważnych uchwał przez Zarząd. 
 

IV 
 
1. Skład pierwszej Rady Nadzorczej ustala się następująco: 
 
1)Rafał Kołakowski…………………………………………………………………………. 
2)Grażyna Chmiel-Żabicka…………………………………………………………………. 
3)Adam Przybyło…………………………………………………………………………….. 
oraz wybrani przez pracowników:…………………………………………………………… 
4)Jerzy Krzenczesa………………………………………………………………………… 
5) Ewa Wrodarczyk…………………………………………………………………………… 
 
2. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa jeden rok, którym jest rok obrotowy, o 
którym mowa w § 58 ust. 2 statutu. 
 
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego 
sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej. 


