
 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN POŁĄCZENIA 

 

uzgodniony w dniu 31 października 2018 r. 

pomiędzy: 

 

 PGO S.A. z siedzibą w Katowicach 

oraz spółkami  

PIOMA-ODLEWNIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  

w Piotrkowie Trybunalskim 

i 

Kuźnia „Glinik” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  

w Gorlicach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Plan Połączenia uzgadniają spółki łączące się tj.: 
 
SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA 
PGO S.A. z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Armii Krajowej 41, 40-698 Katowice, wpisana 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 305325, 
której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział 
VIII Gospodarczy KRS, posługująca się numerem NIP: 771-23-74-309 i numerem REGON: 
590722383, kapitał zakładowy (opłacony w całości) 96.300.000,00 zł,  

 
oraz 

 
SPÓŁKA PRZEJMOWANA I 
PIOMA-ODLEWNIA sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, adres: ul. Romana 
Dmowskiego 38, 97-300 Piotrków Trybunalski, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia 
w Łodzi  XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000287707, kapitał zakładowy 35.904.200,00 zł, NIP: 771-27-66-908, REGON: 100398488,   
 

SPÓŁKA PRZEJMOWANA II 

Kuźnia „GLINIK” Sp. z. o.o., ul. Chopina 33a, 38-300 Gorlice, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000072570, której akta 
rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XII 
Gospodarczy KRS, NIP 738-00-08-594, REGON 490401498, kapitał zakładowy w kwocie 16 
596 500,00 zł,  

 
działając na podstawie art. 517 § 1 kodeksu spółek handlowych, niniejszym uzgadniają Plan 
Połączenia spółek, według następującej treści:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wstęp 

 

1) Niniejszy plan połączenia spółek został uzgodniony, przyjęty i podpisany zgodnie z art. 

498 oraz 499 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych („k.s.h.”) 

w związku z planowanym połączeniem spółki PGO S.A. z siedzibą w Katowicach ze 

spółkami PIOMA-ODLEWNIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Piotrkowie Trybunalskim oraz Kuźnia „Glinik” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Gorlicach (łącznie zwane „Spółkami”). 

2) Połączenie wpisuje się w strategię Grupy PGO, zakładającą zmianę modelu 
biznesowego i dalszy rozwój Grupy w oparciu o strukturę macierzową zapewniającą 
większą elastyczność na zmiany otoczenia biznesowego, lepszą koordynację zadań i 
kreowanie rozwiązań kompleksowych. Połączenie zapewni racjonalizację i uproszczenie 
struktury Grupy w celu zapewnienia daleko idącej specjalizacji w szczególności w 
zakresie produktowym, lepszego rozpoznania rynku, jednolitego standardu obsługi, czy 
scentralizowania usług wspierających, co pozwoli na ograniczenie kosztów operacyjnych 
i administracyjnych prowadzonej działalności oraz kosztów zarządzania. 
 

3) Połączenie nastąpi w trybie art. art.492 § 1 pkt 1) k.s.h., poprzez przejęcie przez PGO 
S.A. - jako Spółkę Przejmującą całych majątków Spółek Przejmowanych tj. PIOMA-
ODLEWNIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie 
Trybunalskim oraz Kuźnia „Glinik” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Gorlicach („Połączenie”). 

 
4) Niniejszy plan połączenia został przyjęty uchwałami zarządów spółek łączących się 

podjętymi w dniu 31 października 2018 roku. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ Z ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK  

 

1. PGO S.A.  
a) Typ: spółka akcyjna, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 305325, której akta rejestrowe przechowuje Sąd 

Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS 

b) Firma: PGO Spółka Akcyjna 

c) Siedziba: ul. Armii Krajowej 41, 40-698 Katowice,  

 

dalej także jako „PGO” lub „Spółka Przejmująca” 

 

2. Pioma-Odlewnia sp. z o.o.  

a) Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000287707; 

b) Firma: Pioma-Odlewnia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

c) Siedziba: ul. R. Dmowskiego 38, 97-300 Piotrków Trybunalski 

d) jedynym wspólnikiem jest PGO S.A.  

dalej także jako „Pioma Odlewnia” lub „Spółka Przejmowana I” 

3. Kuźnia „GLINIK” Sp. z. o.o. 

a) Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS 0000072570; 

b) Firma: Kuźnia „GLINIK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

c) Siedziba: ul. Chopina 33a, 38-300 Gorlice 

d) jedynym wspólnikiem jest PGO S.A.  

dalej także jako „Kuźnia GLINIK” lub „Spółka Przejmowana II ”. 

 

II. SPOSÓB ŁĄCZENIA 

 

1. Połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) kodeksu spółek 
handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na 
Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie). 
Na skutek połączenia PGO jako spółka przejmująca wstąpi we wszelkie prawa i 
obowiązki Spółek Przejmowanych, a Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane bez 
przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu zarejestrowania połączenia 
przez Sąd rejestrowy. Przeniesienie majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę 
Przejmującą nastąpi w dniu rejestracji połączenia w rejestrze przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego. 
 

2. Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółek 
Przejmowanych, połączenie zostanie przeprowadzone w sposób uproszczony, 
stosownie do art. 516§6 kodeksu spółek handlowych, a zatem: 
a) bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, 
b) bez wydawania akcji Spółki Przejmującej wspólnikowi Spółek Przejmowanych, 
c) bez określenia w Planie Połączenia stosunku wymiany udziałów Spółek 

Przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej, 



 

 

d) bez określenia w Planie Połączenia zasad dotyczących przyznania akcji w 
Spółce Przejmującej, 

e) bez określania w Planie Połączenia dnia od którego akcje Spółki Przejmującej 
wydane wspólnikowi Spółek Przejmowanych uprawniają do uczestnictwa w zysku 
Spółki Przejmującej, 

f) bez poddania Planu Połączenia badaniu przez biegłego, 
g) bez sporządzania przez zarządy łączących się spółek sprawozdań, o których 

mowa w art. 501 kodeksu spółek handlowych. 
 
3. W związku z połączeniem Spółek zachodzi potrzeba uzupełnienia przedmiotu 

działalności Spółki Przejmującej o pozycje PKD Spółek Przejmowanych.  

 

4. Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów tj. z dnia 23 
marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 798), połączenie PGO S.A. ze spółkami PIOMA-
ODLEWNIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie 
Trybunalskim oraz Kuźnia „Glinik” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Gorlicach, jako dotyczące przedsiębiorców należących do tej samej grupy 
kapitałowej, nie stanowi koncentracji podlegającej zgłoszeniu Prezesowi Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.  
 

5. Mając na uwadze, że połączenie dotyczy spółek zależnych w sposób bezpośredni jak 
i pośredni od tej samej jednostki dominującej, łączenie się spółek zostanie rozliczone 
i ujęte na dzień połączenia w księgach rachunkowych Spółki Przejmującej, na którą 
przechodzi majątek Spółek Przejmowanych metodą łączenia udziałów, bez 
zamykania ksiąg rachunkowych. 
 
 

III. PRAWA PRZYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ 
OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ: 

 

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania wspólnikom, osobom szczególnie 
uprawnionym w Spółkach Przejmowanych ani jakimkolwiek innym osobom szczególnych 
praw w Spółce Przejmującej.  
 
IV. SZCZEGÓLNE KORZYSĆI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI 

PRZEJMOWANEJ I PRZEJMUJĄCEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH 
W POŁĄCZENIU: 
 

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków 
organów Spółek Przejmowanych, Spółki Przejmującej ani też dla innych osób 
uczestniczących w połączeniu.  
 

V. WYSOKOŚĆ DOPŁAT 

W ramach połączenia nie zostaną przyznane żadne dopłaty w rozumieniu art. 499 §1 pkt 2 
k.s.h. 
 

VI. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA 

Niniejszy plan połączenia został uzgodniony i przyjęty w dniu 31 października 2018 roku w 

Katowicach przez Zarządy łączących się Spółek. 

  



 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki przejmującej PGO o 
połączeniu; 

2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki przejmowanej 
Pioma-Odlewnia o połączeniu; 

3. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki przejmowanej 
Kuźnia „GLINIK” o połączeniu; 

4. Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej Pioma-Odlewnia na dzień 30.09.2018 
roku; 

5. Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej Kuźnia „GLINIK” na dzień 30.09.2018 
roku; 

6. Oświadczenie spółki przejmowanej Pioma-Odlewnia zawierające informację o stanie 
księgowym spółki, sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30.09.2018 roku; 

7. Oświadczenie spółki przejmowanej Kuźnia „GLINIK” zawierające informację o stanie 
księgowym spółki, sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30.09.2018 roku; 

8. Oświadczenie spółki przejmującej. 
9. Projekt zmian statutu spółki przejmującej. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PGO S.A. Pioma-Odlewnia sp. z o.o. Kuźnia „Glinik” sp. z o.o. 

 
 
 
 
 

  



 

 

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia  

PGO S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółkami PIOMA-ODLEWNIA spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim oraz Kuźnia „Glinik” spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Gorlicach, uzgodnionego i przyjętego w dniu 31 października 2018 roku 

 

PROJEKT UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ: 

Projekt uchwały nr … 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

PGO S.A. 

z dnia … 

 

w sprawie: połączenia PGO S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółkami PIOMA-ODLEWNIA 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim oraz Kuźnia 

„Glinik” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorlicach 

 

§1 

1. Działając na podstawie art. 506 oraz 492§1 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach: 
 

a) wyraża zgodę na uzgodniony i przyjęty w dniu 31 października 2018 roku przez 
łączące się spółki Plan Połączenia PGO S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółkami 
PIOMA-ODLEWNIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Piotrkowie Trybunalskim oraz Kuźnia „Glinik” spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Gorlicach, którego treść stanowi załącznik do 
niniejszej uchwały; 
 

b)  uchwala połączenie spółek PGO S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółkami PIOMA-
ODLEWNIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie 
Trybunalskim oraz Kuźnia „Glinik” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Gorlicach (jako Spółek Przejmowanych), poprzez przeniesienie całego 
majątku PIOMA-ODLEWNIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Piotrkowie Trybunalskim oraz Kuźnia „Glinik” spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Gorlicach na PGO S.A, na warunkach opisanych w 
Planie Połączenia, o którym mowa w pkt. a) powyżej. 
 

c) wyraża zgodę na zmianę Statutu PGO S.A., zgodnie z projektem zmian stanowiącym 
załącznik do Planu Połączenia. 

 

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania 
wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, 
zgodnie z niniejszą uchwałą oraz obowiązującymi przepisami.  

 

 



 

 

UCHWAŁA NR …… 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A. 

z dnia 3 grudnia 2018 roku 
 
w sprawie: zmiany Statutu PGO S.A.  

§1 

W związku z uchwalonym połączeniem PGO S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółkami 
PIOMA-ODLEWNIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie 
Trybunalskim oraz Kuźnia „Glinik” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Gorlicach, w sposób określony w Uchwale nr ……….., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
PGO S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać uzupełnienia przedmiotu 
działalności Spółki Przejmującej o pozycje PKD Spółek Przejmowanych poprzez nadanie § 5 
ust. 1 Statutu następującego brzmienia: 
 
1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:  
 

1) produkcja opakowań drewnianych i wyposażenia (16.24.Z)  
2) produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i 

materiałów używanych do wyplatania (16.29.Z) 
3) produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (22.29.Z)  
4) produkcja wyrobów ogniotrwałych (23.20.Z) 
5) odlewnictwo żeliwa (24.51.Z)  
6) odlewnictwo staliwa (24.52.Z)  
7) odlewnictwo metali lekkich (24.53.Z)  
8) odlewnictwo miedzi i stopów miedzi (24.54.A)  
9) odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych z wyjątkiem odlewnictwa miedzi i stopów 

miedzi (24.54.B)  
10) produkcja konstrukcji metalowych i ich części (25.11.Z) 
11) kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (25.50.Z) 
12) obróbka metali i nakładanie powłok na metale ( 25.61.Z) 
13) obróbka mechaniczna elementów metalowych ( 25.62.Z)  
14) produkcja narzędzi (25.73.Z) 
15) produkcja wyrobów metalowych pozostała (25.9)  
16) produkcja pojemników metalowych (25.91.Z) 
17) produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (25.93.Z) 
18) produkcja złączy i śrub (25.94.Z) 
19) produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (25.99.Z) 
20) produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych 

(28.15.Z) 
21) produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa z wyjątkiem działalności 

usługowej (28.30.Z)  
22) produkcja maszyn do obróbki metalu (28.41.Z) 
23) produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (28.49.Z) 
24) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, z wyjątkiem działalności 

usługowej (28.9)  
25) produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa (28.92.Z) 
26) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (28.99.Z) 
27) produkcja wyrobów pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowana (32.99.Z)  
28) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (33.11.Z) 
29) naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z) 
30) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z) 



 

 

31) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.14.Z) 
32) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (33.19.Z) 
33) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z) 
34) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z) 
35) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z) 
36) wywóz śmieci i odpadów (38.1)  
37) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z) 
38) zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z) 
39) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z) 
40) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (38.22.Z) 
41) unieszkodliwianie odpadów (38.2)  
42) wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z) 
43) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i 

klimatyzacyjnych (43.22.Z) 
44) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i 

klimatyzacyjnych (43.29.Z) 
45) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z) 
46) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych 

towarów (46.18.Z) 
47) pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (46.7)  
48) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (46.71.Z) 
49) sprzedaż hurtowa metali i rud metali (46.72.Z) 
50) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowalnych i wyposażenia sanitarnego 

(46.73.Z)  
51) sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia 

hydraulicznego i grzejnego (46.74.Z) 
52) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z)   
53) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z) 
54) sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach (47.52.Z) 
55) transport drogowy towarów (49.41.Z) 
56) transport rurociągami paliw gazowych (49.50.A) 
57) transport rurociągami pozostałych towarów (49.50.B) 
58) magazynowanie i przechowywanie towarów (52.1)  
59) magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (52.10.A) 
60) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B) 
61) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z) 
62) działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z) 
63) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z) 
64) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z) 
65) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i 

komputerowych (62.09.Z) 
66) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 

działalność (63.11.Z) 
67) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z)  
68) leasing finansowy (PKD 64.91.Z)  
69) pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z )  
70) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z 

wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z)  
71) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z)  
72) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z) 
73) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z)  
74) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów 

finansowych (PKD 70.10.Z)  
75) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z) 



 

 

76) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 
(PKD 70.22.Z)  

77) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z) 
78) badania i analizy techniczne (71.20)  
79) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i 

technicznych (72.19.Z)  
80) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z)  
81) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem 

motocykli (PKD 77.12.Z)  
82) wynajem maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z)  
83) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33. 

Z)  
84) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie 

indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z). 
85) działalność wspomagająca edukację (85.60.Z) 
86) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z) 
87) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (96.09.Z) 
 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmian do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia  

PGO S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółkami PIOMA-ODLEWNIA spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim oraz Kuźnia „Glinik” spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Gorlicach, uzgodnionego i przyjętego w dniu 31 października 2018 roku 

PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I: 

 

Projekt uchwały nr … 

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  

PIOMA-ODLEWNIA Sp. z o.o.  

z dnia … 

w sprawie: połączenia PGO S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółkami PIOMA-ODLEWNIA 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim oraz Kuźnia 

„Glinik” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorlicach 

§1 

1. Działając na podstawie art. 506 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne 
Zgromadzenie Wspólników PIOMA-ODLEWNIA Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie 
Trybunalskim: 
 

a) wyraża zgodę na uzgodniony i przyjęty w dniu 31 października 2018 roku przez 
łączące się spółki Plan Połączenia PGO S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółkami 
PIOMA-ODLEWNIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Piotrkowie Trybunalskim oraz Kuźnia „Glinik” spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Gorlicach, którego treść stanowi załącznik do 
niniejszej uchwały; 
 

b)  uchwala połączenie spółek PGO S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółkami PIOMA-
ODLEWNIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie 
Trybunalskim oraz Kuźnia „Glinik” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Gorlicach (jako Spółek Przejmowanych), poprzez przeniesienie całego 
majątku PIOMA-ODLEWNIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Piotrkowie Trybunalskim oraz Kuźnia „Glinik” spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Gorlicach na PGO S.A, na warunkach opisanych w 
Planie Połączenia, o którym mowa w pkt. a) powyżej. 
 

c) wyraża zgodę na zmianę Statutu PGO S.A., zgodnie z projektem zmian stanowiącym 
załącznik do Planu Połączenia 

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników upoważnia i zobowiązuje Zarząd do 
dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia 
Spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą oraz obowiązującymi przepisami.  

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 



 

 

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia  

PGO S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółkami PIOMA-ODLEWNIA spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim oraz Kuźnia „Glinik” spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Gorlicach, uzgodnionego i przyjętego w dniu 31 października 2018 roku 

PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ II: 

 

Projekt uchwały nr … 

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  

Kuźnia „GLINIK” Sp. z o.o.  

z dnia … 

 

w sprawie: połączenia PGO S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółkami PIOMA-ODLEWNIA 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim oraz Kuźnia 

„Glinik” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorlicach 

§1 

1. Działając na podstawie art. 506 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne 
Zgromadzenie Wspólników Kuźnia „GLINIK” Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlice: 
 

a) wyraża zgodę na uzgodniony i przyjęty w dniu 31 października 2018 roku przez 
łączące się spółki Plan Połączenia PGO S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółkami 
PIOMA-ODLEWNIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Piotrkowie Trybunalskim oraz Kuźnia „Glinik” spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Gorlicach, którego treść stanowi załącznik do 
niniejszej uchwały; 
 

b)  uchwala połączenie spółek PGO S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółkami PIOMA-
ODLEWNIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie 
Trybunalskim oraz Kuźnia „Glinik” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Gorlicach (jako Spółek Przejmowanych), poprzez przeniesienie całego 
majątku PIOMA-ODLEWNIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Piotrkowie Trybunalskim oraz Kuźnia „Glinik” spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Gorlicach na PGO S.A, na warunkach opisanych w 
Planie Połączenia, o którym mowa w pkt. a) powyżej. 
 

c) wyraża zgodę na zmianę Statutu PGO S.A., zgodnie z projektem zmian stanowiącym 
załącznik do Planu Połączenia 

 

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników upoważnia i zobowiązuje Zarząd do 
dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia 
Spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą oraz obowiązującymi przepisami.  

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 

 

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia  

PGO S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółkami PIOMA-ODLEWNIA spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim oraz Kuźnia „Glinik” spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Gorlicach, uzgodnionego i przyjętego w dniu 31 października 2018 roku 

 

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PIOMA-ODLEWNIA NA DZIEŃ 30.09.2018 
ROKU 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wartość majątku spółki Pioma Odlewnia Sp. z o.o. na dzień 30.09.2018 

  

  

  Aktywa 135 501 815,49 

  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 74 961 563,19 

  Aktywa netto 60 540 252,30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia  

PGO S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółkami PIOMA-ODLEWNIA spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim oraz Kuźnia „Glinik” spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Gorlicach, uzgodnionego i przyjętego w dniu 31 października 2018 roku 

 

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI KUŹNIA „GLINIK” NA DZIEŃ 30.09.2018 
ROKU 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wartość majątku spółki Kuźnia Glinik Sp. z o.o. na dzień 30.09.2018 

  

  

  Aktywa 75 688 756,09 

  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 31 726 091,97 

  Aktywa netto 43 962 664,12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 6 do Planu Połączenia  

PGO S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółkami PIOMA-ODLEWNIA spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim oraz Kuźnia „Glinik” spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Gorlicach, uzgodnionego i przyjętego w dniu 31 października 2018 roku 

 
OŚWIADCZENIE SPÓŁKI PIOMA ODLEWNIA ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE 
KSIĘGOWYM SPÓŁKI, SPORZĄDZONĄ DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 
30.09.2018 ROKU; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pioma Odlewnia Sp. z o.o. 
 ul. Dmowskiego 38, 97-300 Piotrków Trybunalski 
 

  SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ WG STANU NA DZIEŃ 30.09.2018 

  A k t y w a   

I. Aktywa trwałe 71 173 767,57 

      1. Wartości niematerialne, w tym: 6 848 303,94 

      2. Rzeczowe aktywa trwałe: 56 177 669,88 

         2.1. Środki trwałe 48 562 640,35 

         2.2. Środki trwałe w budowie 7 615 029,53 

     3. Inwestycje długoterminowe 6 777 917,75 

     4. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 369 876,00 

II. Aktywa obrotowe 64 328 047,92 

      1. Zapasy 16 996 840,90 

      2. Należności krótkoterminowe 37 182 354,33 

          2.1. Z tytułu dostaw i usług  36 684 453,98 

          2.2. Pozostałe należności 497 900,35 

      3. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 291 632,89 

      4. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 9 196 471,60 

      5. Pozostałe aktywa krótkoterminowe 660 748,20 

A k t y w a  r a z e m 135 501 815,49 

 
 

P a s y w a   

I. Kapitał własny 60 540 252,30 

      1. Kapitał zakładowy 35 904 200,00 
      2. Kapitał zapasowy 26 045 321,06 

      3. Kapitał z aktualizacji wyceny -398 927,75 

      4. Zyski zatrzymane -1 010 341,01 

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 74 961 563,19 

      1. Rezerwy na zobowiązania 11 431 493,97 

          1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 901 610,00 

          1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3 102 524,49 

                 a) długoterminowa 2 414 552,43 

                 b) krótkoterminowa 687 972,06 

          1.3. Pozostałe rezerwy 3 427 359,48 

                 a) długoterminowe 0,00 

                 b) krótkoterminowe 3 427 359,48 

      2. Zobowiązania długoterminowe 222 829,27 

          2.1. Kredyty i pożyczki 0,00 

          2.2. Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu 73 244,64 

          2.3. Inne zobowiązania długoterminowe 149 584,63 

      3. Zobowiązania krótkoterminowe 61 631 731,17 

          3.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 14 412 374,46 

          3.2. Zaliczki otrzymane na dostawy 113 011,65 

          3.3. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 1 349 902,42 

          3.4. Zobowiązania z tytułu podatków 2 958 553,87 

          3.5. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu  117 267,70 

          3.6. Krótkoterminowe kredyty i pożyczki 42 492 083,35 

          3.7. Inne  188 537,72 
      4. Pozostałe zobowiązania 1 675 508,78 

P a s y w a  r a z e m 135 501 815,49 

 



 

 

Załącznik nr 7 do Planu Połączenia  

PGO S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółkami PIOMA-ODLEWNIA spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim oraz Kuźnia „Glinik” spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Gorlicach, uzgodnionego i przyjętego w dniu 31 października 2018 roku 

 
OŚWIADCZENIE SPÓŁKI KUŹNIA „GLINIK” ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE 
KSIĘGOWYM SPÓŁKI, SPORZĄDZONĄ DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 
30.09.2018 ROKU; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kuźnia Glinik Spółka z o.o. 
 ul. Chopina 33A, 38-320 Gorlice 
 

  
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ WG STANU NA DZIEŃ 30.09.2018 

A k t y w a   

I. Aktywa trwałe 37 606 115,89 

      1. Wartości niematerialne, w tym: 49 453,34 

      2. Rzeczowe aktywa trwałe: 36 840 284,81 

         2.1. Środki trwałe 34 702 739,62 

         2.2. Środki trwałe w budowie 2 137 545,19 

      3. Inwestycje długoterminowe 80 497,00 

      4. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 635 880,74 

II. Aktywa obrotowe 38 082 640,20 

      1. Zapasy 15 909 892,17 

      2. Należności krótkoterminowe 18 607 471,51 

          2.1. Z tytułu leasingu finansowego 0,00 

          2.2. Z tytułu dostaw i usług  18 118 110,02 

          2.3. Z tytułu podatków, w tym:  29 444,57 

          2.4. Pozostałe należności 459 916,92 

      3. Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 1 021,27 

      4. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 293 727,15 

      5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 925 463,17 

      6. Pozostałe aktywa krótkoterminowe 345 064,93 

A k t y w a  r a z e m 75 688 756,09 

  
P a s y w a   

I. Kapitał własny 43 962 664,12 

      1. Kapitał zakładowy 16 596 500,00 

      2 Kapitał z aktualizacji wyceny -181 466,11 

      3. Zyski zatrzymane 27 547 630,23 

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 31 726 091,97 

      1. Rezerwy na zobowiązania 2 788 480,32 

          1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 640 253,16 

          1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 629 644,34 

                 a) długoterminowa 344 080,31 

                 b) krótkoterminowa 285 564,03 

          1.3. Pozostałe rezerwy 518 582,82 

                 a) długoterminowe 0,00 

                 b) krótkoterminowe 518 582,82 

      2. Zobowiązania długoterminowe 128 874,64 

      3. Zobowiązania krótkoterminowe 27 934 674,03 

          3.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 5 438 571,83 

          3.2. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 856 037,00 

          3.3. Zobowiązania z tytułu podatków 1 466 793,53 

          3.4. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu  31 518,10 

          3.6. Krótkoterminowe kredyty i pożyczki 19 742 936,37 

          3.7. Inne  398 817,20 

      4. Pozostałe zobowiązania  874 062,98 

P a s y w a  r a z e m 75 688 756,09 

 

 



 

 

Załącznik nr 8 do Planu Połączenia  

PGO S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółkami PIOMA-ODLEWNIA spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim oraz Kuźnia „Glinik” spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Gorlicach, uzgodnionego i przyjętego w dniu 31 października 2018 roku 

 
OŚWIADCZENIE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ: 
 
 
 

Katowice, dnia 31 października 2018r. 
 
 
 
 
 
 
 

Działając w imieniu PGO S.A., niniejszym oświadczamy, że z uwagi na to, że Spółka 

Przejmująca – PGO S.A. jest spółką publiczną i zgodnie z przepisami  

o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, publikuje i udostępnia 

akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, na mocy art. 499§4 kodeksu spółek 

handlowych, nie sporządza się dla niej informacji o stanie księgowym dla celów połączenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 9 do Planu Połączenia  

PGO S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółkami PIOMA-ODLEWNIA spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim oraz Kuźnia „Glinik” spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Gorlicach, uzgodnionego i przyjętego w dniu 31 października 2018 roku 

 
PROJEKT ZMIAN STATUTU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ: 

 

Dotychczasowa treść § 5 ust. 1 Projektowane brzmienie § 5 ust. 1 

 

1.  Przedmiotem działalności Spółki według 

Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:  

1) odlewnictwo żeliwa (24.51.Z) 

2) odlewnictwo staliwa (24.52.Z) 

3) odlewnictwo metali lekkich (24.53.Z) 

4) odlewnictwo miedzi i stopów miedzi 

(24.54.A) 

5) odlewnictwo pozostałych metali 

nieżelaznych z wyjątkiem odlewnictwa 

miedzi  

i stopów miedzi (24.54.B) 

6) obróbka metali i nakładanie powłok na 

metale ( 25.61.Z) 

7) obróbka mechaniczna elementów 

metalowych ( 25.62.Z) 

8) produkcja wyrobów metalowych 

pozostała (25.9) 

9) produkcja pozostałych maszyn 

specjalnego przeznaczenia, z wyjątkiem 

działalności usługowej (28.9) 

10) produkcja opakowań drewnianych 

(16.24.Z) 

11) produkcja pozostałych wyrobów z 

drewna (16.29.Z) 

12) produkcja pozostałych wyrobów z 

tworzyw sztucznych (22.29.Z)  

13) sprzedaż hurtowa drewna, (46.73.Z) 

14) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 

(46.77.Z) 

15) pozostała sprzedaż hurtowa 

wyspecjalizowana (46.7) 

16) magazynowanie i przechowywanie 

towarów (52.1) 

17) badania i analizy techniczne (71.20) 

18) produkcja wyrobów pozostałych, gdzie 

indziej nie sklasyfikowana (32.99.Z) 

19) pozostała działalność usługowa, gdzie 

indziej nie sklasyfikowana (96.09.Z) 

 

1.  Przedmiotem działalności Spółki według 

Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:  

1) produkcja opakowań drewnianych i 

wyposażenia (16.24.Z)  

2) produkcja pozostałych wyrobów z 

drewna, produkcja wyrobów z korka, 

słomy i materiałów używanych do 

wyplatania (16.29.Z) 

3) produkcja pozostałych wyrobów z 

tworzyw sztucznych (22.29.Z)  

4) produkcja wyrobów ogniotrwałych 

(23.20.Z) 

5) odlewnictwo żeliwa (24.51.Z)  

6) odlewnictwo staliwa (24.52.Z)  

7) odlewnictwo metali lekkich (24.53.Z)  

8) odlewnictwo miedzi i stopów miedzi 

(24.54.A)  

9) odlewnictwo pozostałych metali 

nieżelaznych z wyjątkiem odlewnictwa 

miedzi i stopów miedzi (24.54.B)  

10) produkcja konstrukcji metalowych i ich 

części (25.11.Z) 

11) kucie, prasowanie, wytłaczanie i 

walcowanie metali; metalurgia 

proszków (25.50.Z) 

12) obróbka metali i nakładanie powłok na 

metale ( 25.61.Z) 

13) obróbka mechaniczna elementów 

metalowych ( 25.62.Z)  

14) produkcja narzędzi (25.73.Z) 

15) produkcja wyrobów metalowych 

pozostała (25.9)  

16) produkcja pojemników metalowych 

(25.91.Z) 

17) produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów 

i sprężyn (25.93.Z) 

18) produkcja złączy i śrub (25.94.Z) 

19) produkcja pozostałych gotowych 

wyrobów metalowych, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (25.99.Z) 

20) produkcja łożysk, kół zębatych, 

przekładni zębatych i elementów 

napędowych (28.15.Z) 

21) produkcja pozostałych maszyn dla 



 

 

20) pozostałe pośrednictwo finansowe, 

gdzie indziej nie sklasyfikowane 

(64.99.Z) 

21) wywóz śmieci i odpadów (38.1) 

22) unieszkodliwianie odpadów (38.2) 

23) wynajem maszyn i urządzeń 

budowlanych (77.32.Z) 

24) produkcja pozostałych maszyn dla 

rolnictwa i leśnictwa z wyjątkiem 

działalności usługowej (28.30.Z) 

25) pozostałe formy udzielania kredytów 

(64.92.Z ) 

26) działalność rachunkowo-księgowa; 

doradztwo podatkowe (69.20.Z) 

27) działalność holdingów finansowych 

(PKD 64.20.Z) 

28) leasing finansowy (PKD 64.91.Z) 

29) pozostała finansowa działalność 

usługowa, gdzie indziej 

niesklasyfikowana,  

z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów 

emerytalnych (PKD 64.99.Z) 

30) działalność firm centralnych (head 

offices) i holdingów, z wyłączeniem  

holdingów finansowych (PKD 70.10.Z) 

31) pozostałe doradztwo w zakresie 

prowadzenia działalności gospodarczej i 

zarządzania (PKD 70.22.Z) 

32) wynajem i dzierżawa samochodów 

osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z) 

33) wynajem i dzierżawa pozostałych 

pojazdów samochodowych, z 

wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z) 

34) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń 

biurowych, włączając komputery (PKD 

77.33. Z) 

35) wynajem i dzierżawa pozostałych 

maszyn, urządzeń oraz dóbr 

materialnych, gdzie indziej 

niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z) 

rolnictwa i leśnictwa z wyjątkiem 

działalności usługowej (28.30.Z)  

22) produkcja maszyn do obróbki metalu 

(28.41.Z) 

23) produkcja pozostałych narzędzi 

mechanicznych (28.49.Z) 

24) produkcja pozostałych maszyn 

specjalnego przeznaczenia, z wyjątkiem 

działalności usługowej (28.9)  

25) produkcja maszyn dla górnictwa i do 

wydobywania oraz budownictwa 

(28.92.Z) 

26) produkcja pozostałych maszyn 

specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (28.99.Z) 

27) produkcja wyrobów pozostałych, gdzie 

indziej nie sklasyfikowana (32.99.Z)  

28) naprawa i konserwacja metalowych 

wyrobów gotowych (33.11.Z) 

29) naprawa i konserwacja maszyn 

(33.12.Z) 

30) naprawa i konserwacja urządzeń 

elektronicznych i optycznych (33.13.Z) 

31) naprawa i konserwacja urządzeń 

elektronicznych i optycznych (33.14.Z) 

32) naprawa i konserwacja pozostałego 

sprzętu i wyposażenia (33.19.Z) 

33) instalowanie maszyn przemysłowych, 

sprzętu i wyposażenia (33.20.Z) 

34) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 

(36.00.Z) 

35) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 

(37.00.Z) 

36) wywóz śmieci i odpadów (38.1)  

37) zbieranie odpadów innych niż 

niebezpieczne (38.11.Z) 

38) zbieranie odpadów niebezpiecznych 

(38.12.Z) 

39) obróbka i usuwanie odpadów innych niż 

niebezpieczne (38.21.Z) 

40) przetwarzanie i unieszkodliwianie 

odpadów niebezpiecznych (38.22.Z) 

41) unieszkodliwianie odpadów (38.2)  

42) wykonywanie instalacji elektrycznych 

(43.21.Z) 

43) wykonywanie instalacji wodno-

kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i 

klimatyzacyjnych (43.22.Z) 

44) wykonywanie instalacji wodno-

kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i 

klimatyzacyjnych (43.29.Z) 

45) pozostałe specjalistyczne roboty 

budowlane, gdzie indziej 

niesklasyfikowane (43.99.Z) 

46) działalność agentów specjalizujących 



 

 

się w sprzedaży pozostałych 

określonych towarów (46.18.Z) 

47) pozostała sprzedaż hurtowa 

wyspecjalizowana (46.7)  

48) sprzedaż hurtowa paliw i produktów 

pochodnych (46.71.Z) 

49) sprzedaż hurtowa metali i rud metali 

(46.72.Z) 

50) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów 

budowalnych i wyposażenia sanitarnego 

(46.73.Z)  

51) sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych 

oraz sprzętu i dodatkowego 

wyposażenia hydraulicznego i grzejnego 

(46.74.Z) 

52) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 

(46.77.Z)   

53) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 

(46.90.Z) 

54) sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów 

metalowych, farb i szkła prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach (47.52.Z) 

55) transport drogowy towarów (49.41.Z) 

56) transport rurociągami paliw gazowych 

(49.50.A) 

57) transport rurociągami pozostałych 

towarów (49.50.B) 

58) magazynowanie i przechowywanie 

towarów (52.1)  

59) magazynowanie i przechowywanie 

paliw gazowych (52.10.A) 

60) Magazynowanie i przechowywanie 

pozostałych towarów (52.10.B) 

61) działalność w zakresie telekomunikacji 

przewodowej (61.10.Z) 

62) działalność związana z 

oprogramowaniem (62.01.Z) 

63) działalność związana z doradztwem w 

zakresie informatyki (62.02.Z) 

64) działalność związana z zarządzaniem 

urządzeniami informatycznymi 

(62.03.Z) 

65) pozostała działalność usługowa w 

zakresie technologii informatycznych i 

komputerowych (62.09.Z) 

66) przetwarzanie danych; zarządzanie 

stronami internetowymi (hosting) i 

podobna działalność (63.11.Z) 

67) działalność holdingów finansowych 

(PKD 64.20.Z)  

68) leasing finansowy (PKD 64.91.Z)  

69) pozostałe formy udzielania kredytów 

(64.92.Z )  

70) pozostała finansowa działalność 

usługowa, gdzie indziej 



 

 

niesklasyfikowana, z wyłączeniem 

ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 

(PKD 64.99.Z)  

71) kupno i sprzedaż nieruchomości na 

własny rachunek (68.10.Z)  

72) wynajem i zarządzanie 

nieruchomościami własnymi lub 

dzierżawionymi (68.20.Z) 

73) działalność rachunkowo-księgowa; 

doradztwo podatkowe (69.20.Z)  

74) działalność firm centralnych (head 

offices) i holdingów, z wyłączeniem 

holdingów finansowych (PKD 70.10.Z)  

75) stosunki międzyludzkie (public 

relations) i komunikacja (70.21.Z) 

76) pozostałe doradztwo w zakresie 

prowadzenia działalności gospodarczej i 

zarządzania (PKD 70.22.Z)  

77) działalność w zakresie inżynierii i 

związane z nią doradztwo techniczne 

(71.12.Z) 

78) badania i analizy techniczne (71.20)  

79) badania naukowe i prace rozwojowe w 

dziedzinie pozostałych nauk 

przyrodniczych i technicznych (72.19.Z)  

80) wynajem i dzierżawa samochodów 

osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z)  

81) wynajem i dzierżawa pozostałych 

pojazdów samochodowych, z 

wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z)  

82) wynajem maszyn i urządzeń 

budowlanych (77.32.Z)  

83) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń 

biurowych, włączając komputery (PKD 

77.33. Z)  

84) wynajem i dzierżawa pozostałych 

maszyn, urządzeń oraz dóbr 

materialnych, gdzie indziej 

niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z). 

85) działalność wspomagająca edukację 

(85.60.Z) 

86) naprawa i konserwacja komputerów i 

urządzeń peryferyjnych (95.11.Z) 

87) pozostała działalność usługowa, gdzie 

indziej nie sklasyfikowana (96.09.Z) 
 

 

 

 
 

 


