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Szanowny Panie Przewodniczący, 

w nawiązaniu do pisma z dnia 3 marca 2021 roku, sygn. ESK-016-8/2021, dotyczącego przedstawienia 

informacji na temat sytuacji w spółce Rafako S.A. w restrukturyzacji (dalej „Rafako S.A.”), a także 

wpływu ewentualnego ogłoszenia upadłości przez przedmiotową spółkę na wzrost stopy bezrobocia w 

powiecie raciborskim, poniżej przedstawiam następujące informacje.

Na wstępie uprzejmie wyjaśniam, że Rafako S.A. nie jest spółką, w której Skarb Państwa 

posiada pakiet akcji. Z tego względu informacje nt. sytuacji Spółki opierają się o publicznie dostępne 

dane oraz bieżące i okresowe raporty giełdowe Rafako S.A.

Równocześnie informuję, że zarówno Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jaki i Polski Fundusz 

Rozwoju S.A., o których mowa w piśmie Pana Przewodniczącego, nie są podmiotami będącymi 

w nadzorze właścicielskim Ministra Aktywów Państwowych. Podmiotem występującym w sferze 

cywilno-prawnej, wykonującym uprawnienia majątkowe i korporacyjne w stosunku do posiadanej przez 

Skarb Państwa puli akcji jest Prezes Rady Ministrów.

Niezależnie od powyższego kwestia ewentualnego ogłoszenia upadłości przez przedmiotową 

spółkę jest przedmiotem zainteresowania Ministra Aktywów Państwowych ze względu na realizowane 

przez nią inwestycje na rzecz podmiotów z udziałem Skarbu Państwa.

Zgodnie z zapewnieniami spółek nadzorowanych przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, 

w trakcie realizacji kontraktów zawartych z Rafako S.A. spółki Skarbu Państwa dokładały wszelkich 

starań i korzystały ze wszelkich dopuszczalnych prawem narzędzi, aby zminimalizować ryzyko utraty 

płynności finansowej przez Rafako S.A., a także zabezpieczyć płatności na rzecz jej podwykonawców. 

Płatności za zobowiązania wobec podwykonawców były na bieżąco monitorowane i regulowane m.in. 

w drodze bezpośrednich płatności, tak aby nie wstrzymywać rozliczeń z Rafako S.A.

Ponadto, w trakcie podejmowania działań pozostających w zgodzie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa, spółki z udziałem Skarbu Państwa dążyły do należytego 

zabezpieczenia interesów ekonomicznych odpowiednio nadzorując, wspierając i stymulując prace 

Rafako S.A. w ramach realizowanych kontraktów.
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W świetle przedstawionych powyżej wyjaśnień a także wobec braku sprawowania przez 

Ministra Aktywów Państwowych nadzoru właścicielskiego nad Rafako S.A., Agencją Rozwoju 

Przemysłu S.A. oraz Polskim Fundusz Rozwoju S.A. należy wskazać, że Minister Aktywów 

Państwowych nie jest właściwym podmiotem do przygotowania informacji z  zakresie objętym tematyką 

planowanego posiedzenia Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych.

Z poważaniem
Jacek Sasin
wicepremier
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