
 
 

 

 

Szanowni Państwo, 

W związku połączeniem spółek wydawniczych Grupy PWN, zebraliśmy najczęściej pojawiające 

się pytania, by ułatwić wszystkim pracę w okresie przejściowym. 

Jeżeli współpracują Państwo z naszymi spółkami wydawniczymi, a nie wśród poniższych pytań 

nie znaleźli Państwo odpowiedzi na swoje wątpliwości. Prosimy o kontakt z pracownikami 

Grupy PWN, z którymi dotychczas byli Państwo w kontakcie biznesowym. 

 

 Jaki jest cel połączenia spółek wydawniczych Grupy PWN? 

Proces połączenia spółek ma na celu uproszczenie procedur i optymalizację procesów 

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

Klientami i Partnerami. 

 

 Kiedy nastąpiło połączenie? 

Połączenie nastąpiło 1 kwietnia 2022 r. 

 

 Kto jest administratorem moich danych osobowych, jeśli udzieliłam/-em zgody 

marketingowej PZWL Wydawnictwu Lekarskiemu Sp. z o.o. i/lub Wydawnictwu 

Szkolnemu PWN Sp. z o.o. 

Po połączeniu, administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Naukowe PWN 

S.A. 

 

 Co się stanie z marką PZWL Wydawnictwo Lekarskie (PZWL) i Wydawnictwo 

Szkolne PWN (WSz PWN)? 

W wyniku połączenia spółki PZWL Wydawnictwo Lekarskie Sp. z o. o. oraz 

Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o. zostaną wykreślone z Krajowego Rejestru 

Sądowego. Jednocześnie zachowujemy obydwie marki – zarówno logotypy i nazwy 

PZWL Wydawnictwa Lekarskiego, jak i Wydawnictwa Szkolnego PWN będą nadal 

widoczne na produktach i w komunikacji. Także w sieci dystrybucyjnej produkty będą 

funkcjonować pod marką PZWL Wydawnictwo Lekarskie i Wydawnictwo Szkolne PWN. 



 
 

 

 

 Z kim mogę się teraz kontaktować w ramach współpracy z PZWL/WSz PWN? 

Prosimy o kontaktowanie się z tymi samymi osobami, z którymi byli Państwo 

dotychczas w relacji biznesowej.  

 

 Na jaką spółkę mam wystawić fakturę, jeśli współpracuję z PZWL i/lub WSz 

PWN? 

Po połączeniu stroną w dokumentach księgowych w obszarze PZWL i WSz PWN jest 

Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. Przy wystawianiu faktury, należy posługiwać się 

danymi (np. NIP) połączonej spółki tj. Wydawnictwa Naukowego PWN S.A.  

 

 Jaka spółka wypłaci mi wynagrodzenie na podstawie umów zawartych przez 

PZWL/WSz PWN?? 

Po połączeniu wynagrodzenie wypłaca Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. 

 

 Czy obowiązujące umowy z PZWL i WSz PWN będą aktualizowane/aneksowane? 

Z dniem połączenia Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. weszło w prawa i obowiązki 

PZWL i WSz PWN. Tym samym, nie ma potrzeby aneksowania istniejących już umów. 

Niemniej, do wszystkich przypadków podchodzimy indywidualnie i jeśli zajdzie 

potrzeba, skontaktuje się z Państwem osoba, która dotychczas odpowiadała za 

współpracę w ramach danej umowy. 

 

 Do jakiej spółki będą należeć prawa autorskie? 

Z dniem połączenia spółek, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. weszło w prawa (w tym 

autorskie prawa majątkowe) PZWL i WSz PWN, a zatem właścicielem praw jest 

Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. 

 


