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Warszawa, 1 kwietnia 2022 r. 

 

 

Szanowni Państwo,  

 

wydawnictwa Grupy PWN od ponad 70 lat dostarczają rozwiązania edukacyjne najwyższej 

jakości. W ramach realizacji długofalowej strategii, właśnie wykonaliśmy ważny krok 

w kierunku pełnej integracji działalności wydawniczej.  

1 kwietnia 2022 r. spółki PZWL Wydawnictwo Lekarskie Sp. z o. o.  oraz spółka 

Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. połączyły się. Skutkiem tego jest przejęcie spółki 

PZWL Wydawnictwo Lekarskie Sp. z o. o. przez spółkę Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. 

W konsekwencji spółka PZWL Wydawnictwo Lekarskie sp. z o.o. zostanie wykreślona  

z Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

W związku z powyższym, uprzejmie informujemy, że: 

• proces połączenia spółek ma na celu uproszczenie procedur i optymalizację procesów 

w łączących się podmiotach, pozwoli to na większą elastyczność w pracy z Państwem 

oraz naszymi Klientami i Partnerami; 

• po połączeniu pracujemy w tych samych zespołach, struktura organizacyjna pionów 

zaangażowanych dotychczas w proces wydawniczy PZWL nie uległa zmianie,  

a za Państwa projekty odpowiadają te same osoby, co dotychczas (dane kontaktowe 

do tych osób pozostały te same); 

• zachowaliśmy logo PZWL Wydawnictwa Lekarskiego. Tym samym, publikacje  

w obszarze medycznym, które formalnie będą wydane przez Wydawnictwo 

Naukowe PWN S.A., będą niezmiennie opatrzone logo PZWL. W sieci dystrybucyjnej 

(np. w księgarniach internetowych) publikacje te będą funkcjonować pod hasłem PZWL 

Wydawnictwo Lekarskie; 
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• Wydawnictwo Naukowe PWN S. A. weszło w prawa (w tym autorskie prawa 

majątkowe) i obowiązki PZWL, a zatem zawarte z Państwem umowy nie wymagają 

aneksowania, przy czym do każdego przypadku podchodzimy indywidualnie  

i jeżeli zaistnieje konieczność wprowadzenia zmian, poinformujemy Państwa o tym; 

• umowy, które są aktualnie na etapie negocjacji, zostaną uzupełnione o niezbędne 

zapisy, dotyczące zaistniałego połączenia; 

• we wszystkich umowach zawartych po 31 marca 2022 r., a także dokumentach 

księgowych wystawionych po tym dniu, stroną, w tym płacącym wynagrodzenie  

z umowy, będzie Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. – prosimy o uwzględnienie tej 

zmiany także w dokumentach, w których dotychczas posługiwaliście się nazwą PZWL 

Wydawnictwo Lekarskie sp. z o.o. 

• konsekwencją połączenia jest także zmiana administratora danych osobowych, 

szczegółową informację na ten temat znajdą Państwo w komunikacie: [LINK] oraz na 

stronie: [LINK]. 

 

Jako połączona spółka nadal dostarczamy i będziemy dostarczać jakościowe i innowacyjne 

rozwiązania wspierające proces zdobywania wiedzy. Nie bylibyśmy tego w stanie robić, gdyby 

nie Państwa ogromna wiedza i doświadczenie, którymi się dzielicie z czytelnikami, za co bardzo 

dziękujemy. Połączyliśmy się, by razem z Państwem jeszcze sprawniej realizować tę misję.  

Szczegółowy komunikat o fakcie połączenia spółek znajdą Państwo tutaj: [LINK]. 

Więcej informacji o procesie połączenia spółek wydawniczych znajdą Państwo na stronie 

pwn.pl. W razie pytań, prosimy o kontakt z osobą, z którą dotychczas byli Państwo w kontakcie 

biznesowym. 

 

Z poważaniem 

Zespół PZWL i PWN 

 

https://oferta.pwn.pl/offersite/extend/uploads/2022/03/20220401_zawiadomienie_o_polaczeniu_spolek_grupy_pwn_komunikat.pdf
https://www.pwn.pl/polaczenie-spolek-polityka-prywatnosci
https://oferta.pwn.pl/offersite/extend/uploads/2022/03/20220401_zawiadomienie_o_polaczeniu_spolek_grupy_pwn_komunikat.pdf
https://www.pwn.pl/polaczenie-spolek

