
Brzmienie § 7 statutu Spółki przed zmianami wprowadzonymi przez Walne 

Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2015 r.: 

„§ 7. 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność oznaczona w polskiej klasyfikacji 

działalności (PKD-2007) kodami, powołanymi poniżej przy poszczególnych 

przedmiotach działalności, to jest:  

1) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z)  

2) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z) 

3) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)  

4) Działalność związana z zatrudnieniem (PKD 78) 

5) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i 

zarządzania (PKD 70.22.Z) 

6) Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z- 

7) Reklama (PKD 73.1) 

8) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z) 

9) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 

(PKD 47.91.Z) 

10) Przetwarzanie danych ; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 

działalność (PKD 63.11.Z); 

11) Działalność związana z oprogramowaniem ( PKD 62.01.Z); 

12) Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59); 

13) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z) 

46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie; 

46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i 

chemikaliów przemysłowych; 

46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych 

określonych towarów; 

46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju; 

46.48.Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii; 



46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania; 

62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; 

62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; 

62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i 

komputerowych; 

63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i 

podobna działalność; 

63.30.C Działalność agentów turystycznych; 

63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana; 

64.20.Z Działalność holdingów finansowych; 

64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych; 

66.11.Z Zarządzanie rynkami finansowymi; 

70.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne; 

92.00.Z Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi; 

93.11.Z Działalność obiektów sportowych; 

93.12.Z Działalność klubów sportowych; 

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności z mocy przepisów szczególnych, 

wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa lub innego właściwego 

podmiotu, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności przez Spółkę może 

nastąpić po uzyskania stosownego zezwolenia, zgody lub koncesji. 

 

Brzmienie § 7 statutu Spółki po zmianach wprowadzonych przez Walne 

Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2015 r.: 

„§ 7. 

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 

1) przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych 13.1; 

2) produkcja tkanin – 13.2; 



3) wykończanie wyrobów włókienniczych – 13.3; 

4) produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych – 13.9; 

5) produkcja szkła i wyrobów ze szkła – 23.1; 

6) produkcja wyrobów ogniotrwałych – 23.2; 

7) produkcja ceramicznych materiałów budowlanych – 23.3; 

8) produkcja pozostałych wyrobów z porcelany i ceramiki – 23.4;  

9) cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia – 23.7; 

10) produkcja wyrobów ściernych i pozostałych wyrobów z mineralnych surowców 

niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana – 23.9; 

11) produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych – 24.1; 

12) produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali – 

24.2; 

13) produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce – 24.3; 

14) produkcja metali szlachetnych i innych metali nieżelaznych – 24.4; 

15) odlewnictwo metali – 24.5; 

16) produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych – 25.1; 

17) produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych – 25.2; 

18) produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania 

gorącą wodą – 25.3; 

19) kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków – 25.5; 

20) obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów 

metalowych – 25.6; 

21) produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych 

ogólnego przeznaczenia – 25.7; 

22) produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych – 25.9; 

23) produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury 

rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej – 27.1; 

24) produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego – 27.3; 



25) produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego – 27.4; 

26) produkcja sprzętu gospodarstwa domowego – 27.5; 

27) produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego – 27.9; 

28) produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia – 28.1; 

29) produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia – 28.2; 

30) produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa – 28.3; 

31) produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych – 28.4; 

32) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia – 28.9; 

33) produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych – 29.3; 

34) produkcja mebli – 31.0; 

35) produkcja wyrobów jubilerskich, biżuterii i podobnych wyrobów – 32.1; 

36) produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana – 32.9; 

37) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń – 

33.1; 

38) zbieranie odpadów – 38.1; 

39) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów – 38.2; 

40) odzysk surowców – 38.3; 

41) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – 

41.1; 

42) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i 

niemieszkalnych – 41.2; 

43) roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych – 42.1; 

44) roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i 

elektroenergetycznych – 42.2;  

45) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej – 

42.9; 

46) rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę – 43.1; 



47) wykonywanie instalacji elektrycznych, wodnokanalizacyjnych i pozostałych 

instalacji budowlanych – 43.2; 

48) wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych – 43.3; 

49) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane – 43.9; 

50) sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem 

motocykli – 45.1; 

51) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – 

45.20.Z; 

52) sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, 

z wyłączeniem motocykli – 45.3; 

53) sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz 

sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich – 45.40.Z; 

54) sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie – 46.1; 

55) sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt – 46.2; 

56) sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – 46.3; 

57) sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego – 46.4; 

58) sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej – 46.5; 

59) sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia – 46.6; 

60) pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa – 46.7; 

61) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – 46.90.Z; 

62) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – 47.1; 

63) sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach – 47.2; 

64) sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw – 47.30.Z; 

65) sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej 

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.4; 

66) sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej 

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.5; 



67) sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach – 47.6; 

68) sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach – 47.7; 

69) sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach – 47.8; 

70) sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i 

targowiskami – 47.9; 

71) pozostały transport lądowy pasażerski – 49.3; 

72) transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z 

przeprowadzkami – 49.4; 

73) magazynowanie i przechowywanie towarów – 52.10; 

74) działalność usługowa wspomagająca transport – 52.2; 

75) pozostała działalność pocztowa i kurierska – 53.20.Z; 

76) hotele i podobne obiekty zakwaterowania – 55.10.Z; 

77) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania – 

55.20.Z; 

78) pozostałe zakwaterowanie – 55.90.Z;  

79) restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne – 56.10; 

80) przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała 

gastronomiczna działalność usługowa – 56.2; 

81) przygotowywanie i podawanie napojów – 56.30.Z; 

82) wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z 

wyłączeniem w zakresie oprogramowania – 58.1; 

83) działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania – 58.2; 

84) działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi – 

59.1; 

85) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – 59.20.Z; 

86) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki 

oraz działalność powiązana – 62.0; 



87) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 

działalność; działalność portali internetowych – 63.1; 

88) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji – 63.9; 

89) pozostałe pośrednictwo pieniężne – 64.19.Z; 

90) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z 

wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – 64.99.Z; 

91) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – 68.10.Z; 

92) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – 

69.20.Z; 

93) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie – 

68.3; 

94) działalność prawnicza – 68.10.Z; 

95) działalność rachunkowoksięgowa; doradztwo podatkowe – 69.20.Z; 

96) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem 

holdingów finansowych – 70.10.Z; 

97) doradztwo związane z zarządzaniem – 70.2; 

98) działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo 

techniczne – 71.1; 

99) badania i analizy techniczne – 71.20; 

100) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i 

technicznych – 72.1; 

101) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i 

humanistycznych – 72.20.Z; 

102) reklama – 73.1; 

103) badanie rynku i opinii publicznej – 73.20.Z; 

104) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – 74.10.Z; 

105) działalność fotograficzna – 74.20.Z; 

106) działalność związana z tłumaczeniami – 74.30.Z; 



107) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana – 74.90.Z; 

108) wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – 

77.1; 

109) wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego – 77.2; 

110) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych – 

77.3; 

111) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem 

prac chronionych prawem autorskim – 77.40.Z;  

112) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem 

pracowników – 78.10.Z; 

113) działalność agencji pracy tymczasowej – 78.20.Z; 

114) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników – 78.30.Z; 

115) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach – 

81.10.Z; 

116) sprzątanie obiektów – 81.2; 

117) działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność 

wspomagającą –82.1; 

118) działalność centrów telefonicznych (call center) – 82.20.Z; 

119) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z; 

120) działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana – 82.9; 

121) naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego – 95.1; 

122) pozostała indywidualna działalność usługowa – 96.0.” 


