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Szanowny Panie Przewodniczący,  

 

 Zwracam się do Państwa w sprawie zagrożenia dalszego funkcjonowania spółki 

RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu.  

 Występuję w tej sprawie zarówno jako radny Powiatu Raciborskiego, jak i wieloletni 

pracownik tej spółki, która od przeszło siedemdziesięciu lat bierze czynny udział w tworzeniu 

zasobów technicznych dla rynku energii i ochrony środowiska. Za Rafako S.A stoi polska 

autorska myśl techniczna, która dostarcza specjalistyczne rozwiązania dla sektora 

energetycznego, ciepłownictwa oraz branży ropy i gazu w Polsce i za granicą.  

 Wypracowaliśmy własne rozwiązania techniczne i technologiczne, które są na 

najwyższym światowym poziomie. Nasze rozwiązania były „szyte na miarę” pod elektrownie, 

ciepłownie i gazownictwo. Uzyskiwaliśmy wrażliwe i strategiczne dane dotyczące 

uczestników rynku energii. Wokół samego Rafako S.A. utworzył się lokalny system 

gospodarczy i sieć specjalistycznych dostawców usług i towarów. Wdawało się, że tak 

funkcjonującej „maszyny” nie można zatrzymać.  

 Od dwóch lat Rafako S.A. znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Za tym 

lakonicznym sformułowaniem idą już mniej eleganckie działania dozwolone prawem 

tj. oddalenie płatności dla podwykonawców (w ramach układu z wierzycielami) oraz 

zwolnienia grupowe. Wszystko służy polepszeniu kondycji finansowej Spółki. 

Pod koniec marca br. kończy się proces zwolnień grupowych. Z zakładem rozstaje się 400-tu 

pracowników. Statystyczna liczba, za którą idą jednak problemy 400 rodzin. Wiąże się to 

również z problemami handlowców, u których te 400 rodzin nie zrobi już normalnych 

zakupów. Może któraś z tych rodzin zwróci się do gminnej pomocy społecznej. Może ktoś 

zarejestruje się w Powiatowym Urzędzie Pracy. Problem finansowy Rafako S.A.? Nie! To są 

problemy całej społeczności lokalnej.  

 Ktoś kiedyś nie dopilnował nadzoru finansowego i zarządczego w Spółce giełdowej. 

Teraz cierpią Ci zwykli ludzie, Wasi Wyborcy, którym Nasze Państwo oferuje pomoc poprzez 

urzędy pracy. Teraz!  

Szanowny Pan 

Marek Suski 

Przewodniczący Komisji 

Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów 

Państwowych (ESK) 



List w sprawie ratowania Rafako S.A. w restrukturyzacji 24 marca 2021 

Nie zastanawiacie się Państwo, dlaczego nikt wcześniej nie zatrzymał tej destrukcji, która 

wymusiła dziś na Państwu obrady Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów 

Państwowych, w sprawie problemów w Rafako S.A. ?  

Teraz wszyscy mamy problemy, mniejsze i większe. Komisja mogła dziś omawiać zupełnie 

inne zagadnienia. Ministrowie i prezesi ważnych spółek państwowych by nie szukali na 

Google Maps miasta Racibórz. Ponad 1400 rodzin powiązanych z Rafako S.A żyło by 

normalnie.  

Wśród tych 400 zwolnionych jestem i ja. Proszę mi wierzyć uważam, że sprawy nadzoru 

spółki giełdowej nie dopilnował ktoś, na kogo płacę podatki. Teraz piszę o 400 rodzinach. Nie 

piszę o rodzinach podwykonawców. Nie wiem jaka to liczba. Nie wiem ilu handlowców 

i usługodawców ucierpiało. Nie wiem też ile podatków nie odprowadzono do skarbca 

państwowego i opłat do gmin. 

Patrzmy jednak do przodu. Zastanówmy się co robić. Obecny Zarząd Rafako S.A. podejmuje 

już działania służące zdrowemu funkcjonowaniu Naszej Spółki. Jesienią zeszłego roku 

rozpoczęło się postępowanie restrukturyzacyjne, którego w sumie nie można dokończyć. 

Nie ma układu z wierzycielami, to nie ma normalnych układów handlowych z naszymi 

inwestorami. 

Ogólnopolska prasa podaje, że RAFAKO S.A wystąpiło do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., 

celem uzyskania dofinansowania dla dalszej działalności w ramach programu Polityka Nowej 

Szansy. Do dziś nie ma odpowiedzi z państwowej Agencji. Jak nie ma pieniędzy, to nie ma 

obrotu gospodarczego. W efekcie nie będzie czym płacić pracownikom i regionalnym 

kooperantom. Wygląda na to, że przyznanie pomocy jest uznaniowe. Może wystarczy nas 

traktować jak inne podmioty gospodarcze, które spełniają kryteria pomocowe.  

 W Rafako S.A. pozostanie po 1 kwietnia br. 1000 pracowników posiadających 

unikatową wiedzę i doświadczenie. Mówimy o kolejnych 1000 rodzin. Rodziny, gdzie obecnie 

nikt nie musi jechać za granicę. Dzieci z tych rodzin chodzą do polskich szkół. Pieniądze 

z Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. pomogą normalnie funkcjonować naszemu zakładowi 

pracy, a zakończona restrukturyzacja uwiarygodni nas. Nas - Rafako S.A.  

Jeśli wcześniej pisałem o bezimiennym kimś, który w milczeniu patrzył na początek zapaści, 

to teraz jako samorządowiec - Radny Powiatu Raciborskiego, pracownik – inżynier 

automatyk Rafako S.A., głowa rodziny uprzejmie proszę Pana Przewodniczącego Marka 

Suskiego i każdego z członków tej Komisji o pomoc dla Rafako S.A., a poprzez to pomoc dla 

społeczności Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego. Pomoc dla dużego 

rodzimego pracodawcy z naszego terenu.  

Jest pomysł na uzdrowienie. Są instrumenty prawne i finansowe, które zależą tu od Państwa.  

Nie tylko ja spoglądam w Państwa stronę czekając na dobrą zmianę i poprawę. My chcemy 

pracować! 
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Potrzeby Mieszkańców Powiatu Raciborskiego mogą dla Szanownej Komisji brzmieć obco. 

Zwrócę uwagę na jeszcze jeden aspekt możliwego upadku Rafako S.A. Po bankructwie będą 

zwolnienia. Przyjdzie syndyk i sprzeda wszystko temu, kto da pierwszy pieniądze. 

W archiwach Rafako S.A. znajdują się newralgiczne informacje dotyczące infrastruktury 

krytycznej i zasobów branży węglowej, energetycznej i naftowej naszego kraju.  

 W Rafako S.A. wypracowano rozwiązania, które uniezależniały Polskę od obcych firm 

i zagranicznych komponentów w zakresie wykonania bloków energetycznych. Mamy 

technologie i personel przeszkolony do realizacji zadań, które same w sobie stanowią 

wartość strategiczną dla polskiej gospodarki. Mamy doświadczenie i kompetencje do 

realizacji wychwytu dwutlenku węgla ze spalin w dużych instalacjach kotłowych, własne 

technologie do odsiarczania spalin, technologię „200+” dającą większą sprawność 

funkcjonującym blokom energetycznym, oczyszczalnie ścieków przemysłowych, polskie 

spalarnie odpadów komunalnych i przetworzonemu RDF. Mamy szeroko pojęte kompetencje 

do wspomagania energetyki jądrowej, o czym się powszechnie nie mówi. My to w Raciborzu 

potrafimy wykonać.  

Za tym wszystkim stoją kompetentni pracownicy, mieszkańcy Powiatu Raciborskiego i okolic, 

naukowcy z polskich uczelni. Jeśli znajdą pracę w inny zakątku kraju lub świata, to utracimy 

ich kompetencje dla polskiej energetyki ww. obszarach.  

 RAFAKO S.A. to nie jest zwykły pracodawca od budowy zwykłych kotłów, zatem 

proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego apelu i udzielnie pomocy regionalnemu 

pracodawcy o znaczeniu strategicznym dla infrastruktury krytycznej krajowego sytemu 

energetycznego.  

 

Z wyrazami szacunku, 

 

Artur Wierzbicki 

Radny Rady Powiatu Raciborskiego 
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