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Opis przedsiębiorstwa 

Firma 
Zakłady Metalurgiczne POMET S.A. w restrukturyzacji z siedzibą 

w Poznaniu 

Nazwa skrócona  POMET S.A. 

Adres siedziby ul. Krańcowa 20, 61-037 Poznań 

Telefon  + 48 61 876 21 00 

NIP 777-00-01-861 

Regon 630248287 

Email pomet@pomet.pl 

KRS 0000000874 

Strona www www.pomet.pl 

Data rozpoczęcia działalności 2001 

Kapitał zakładowy 1 414 400 zł 

Zatrudnienie 102 osoby (31.12.2017) 

Prezes Zarządu 

Wioleta Kijanka 

tel. 516 006 846 

e-mail: wioleta.kijanka@pomet.pl 

 

Zakłady Metalurgiczne POMET S.A. zarejestrowane są w Sądzie Rejonowym Poznań – 

Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, KRS: 0000000874. Spółka w obecnej formie działa od 2001 roku.  

Przedmiot działalności 

Spółka POMET świadczy kompleksowe usługi w zakresie przygotowania modelu, 

odlania, obróbki i organizacji dostawy odlewów, głównie ze staliwa i aluminium. Oferta 

Spółki obejmuje odlewy staliwne w postaci produktów surowych jak i obrobionych o 

masach jednostkowych od 5 do 5000kg. Odlewy aluminiowe produkowane są metodą 

grawitacyjną z wykorzystaniem kokili według specyfikacji klienta. 

Program produkcyjny Spółki obejmuje szeroki asortyment odlewów: staliwnych i 

aluminiowych do budowy i wyposażenia lokomotyw i wagonów, odlewów i części 

zamiennych dla przemysłu hutniczego, górnictwa węglowego i przemysłu 

energetycznego oraz innych odlewów wykonywanych na zlecenie klienta. 
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Odlewy staliwne dla przemysłu kolejowego stanowią przede wszystkim: 

- Maźnice 

- Prowadniki, 

- Gniazda i czopy skrętu, 

- Wahacze i obejmy, 

- Koła, 

- Uchwyty. 

POMET działa na rynku polskim i zagranicznym. Produkty oferowane przez Spółkę 

dostarczane są również do krajów Unii Europejskiej. 

Potencjał produkcyjny 

Zakłady Metalurgiczne „POMET” S.A. jest przedsiębiorstwem średniej wielkości 

o zdolności produkcyjnej do wytwarzania odlewów na poziomie 160 - 200 ton 

miesięcznie. POMET dostarcza odlewy skomplikowane, odpowiadające standardom 

światowym w zakresie wymagań jakościowych i technicznych. Spółka posiada własne 

biuro technologiczne oraz laboratorium kontroli jakości. Procesy projektowania 

odlewów, symulacji odlewniczych oraz obróbki cieplnej odlewów są sterowane 

i kontrolowane systemami komputerowymi.  

System Zarządzania jakością opracowany i wdrożony w POMET S.A. został 

utworzony na bazie międzynarodowych norm ISO serii 9000 w 1998 roku. W lipcu 2017 

roku TUV SUD przeprowadził z wynikiem pozytywnym audyt sprawdzający w wyniku 

którego Spółka utrzymała ważność certyfikatu Zarządzania Jakością według ISO 

9001:2008. 

Potwierdzeniem szczególnej dbałości o jakość produkowanych wyrobów w POMET 

S.A. są certyfikaty otrzymane przez renomowane polskie oraz zagraniczne organizacje. 

Jednymi z ważniejszych dokumentów przedstawiających jakość wyrobów są certyfikaty: 

PKP Cargo, PKP Przewozy Regionalne, Deutsche Bahn, Germanischer Lloyd oraz Det 

Norske Veritas. 

Odbiór jakościowy wyrobów może być dokonywany przez służby jakościowe 

POMET S.A. ( odbiór 2.1 lub 3.1 wg PN EN 10204) lub przez wskazany przez Klienta 

podmiot (odbiór 3.2 wg PN EN 10204). 
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Spółka nie jest właścicielem nieruchomości i części urządzeń wykorzystywanych 

w procesie produkcji. Składniki te są dzierżawione od Steel – Building Sp. z o.o. 

z siedzibą w Poznaniu, który jest zainteresowany udziałem w przedsięwzięciu 

z Inwestorem. 

Potencjał Spółki potwierdzają wartości przychodów osiągane w latach poprzednich 

(dane w tys. zł.):  

 2015 2016 2017 

Przychody ze sprzedaży 21.442 19.441 19.550 

    

 

Postępowanie sanacyjne 

W dniu 15 lutego 2018 r. na wniosek Zarządu, Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto 

w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy otworzył postępowanie sanacyjne dla Zakładów 

Metalurgicznych POMET S.A. z siedzibą w Poznaniu. 

Sąd uznał, że obecny skład osobowy władz Spółki daje gwarancję należytego 

sprawowania zarządu i zezwolił na wykonywanie zarządu nad całością 

przedsiębiorstwa. 

Sąd ustanowił Sędziego Komisarza – ASR Artura Kapłona, 

Zarządcę – DGA Centrum Sanacji Firm S.A. 

Postępowanie prowadzone jest pod sygnaturą akt XI GRs 3/18. 

Postanowienie dostępne jest na portalu: www.sanacjafirm.pl/pomet 
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 Oczekiwania Zarządu i Zarządcy 

Zarząd Zakładów Metalurgicznych POMET S.A. oraz Zarządca poszukują 

Inwestorów/Podmiotów zainteresowanych inwestycją kapitałową w Spółkę, wsparciem 

postępowania sanacyjnego i/lub nawiązaniem długoterminowej współpracy. Mocną 

stroną Spółki jest doświadczenie Pracowników, know-how w odlewach staliwnych i 

aluminiowych oraz znaczący park urządzeń. Silna pozycja na rynku oraz rosnący portfel 

zamówień stwarzają szansę pozytywnego zakończenia postępowania sanacyjnego. Słabą 

stroną Zakładów Metalurgicznych POMET S.A. w restrukturyzacji jest niedobór kapitału 

obrotowego. Aktualne zapotrzebowanie wynosi 3,0 – 5,0 mln zł. Ta kwota zapewni 

ciągłość działań produkcyjnych i generowanie dodatnich przepływów pieniężnych. 

Zarządca postępowania sanacyjnego podkreśla, że ZM POMET S.A. są zlokalizowane 

bardzo blisko centrum Poznania. Właścicielem nieruchomości o powierzchni ponad 6ha 

jest Steel – Building Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Zarząd Steel-Building Sp. z o.o. jest 

otwarty na wszelkie propozycje Inwestorów, w tym na przeniesienie działalności 

odlewniczej poza miasto i komercjalizacji tak doskonale zlokalizowanych gruntów.   

 

 

 

Licząc na zainteresowanie prosimy o kontakt: 

Zarządca 
Andrzej Głowacki 

Prezes Zarządu 
DGA Centrum Sanacji Firm S.A. 

e-mail: andrzej.glowacki@sanacjafirm.pl 
tel. : 601 770 896 

Zarząd  
Wioleta Kijanka 
Prezes Zarządu 

Zakłady Metalurgiczne POMET S.A. 
e-mail: wioleta.kijanka@pomet.eu 

tel. : 516 006 846 
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