
Oświadczenie złożone 

przez senatora Zygmunta Frankiewicza 

na 21. posiedzeniu Senatu 

w dniu 19 lutego 2021 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 

Szanowny Panie Premierze! 

Organizacje związkowe działające w przedsiębiorstwie Rafako w Raciborzu na Śląsku wyrażają swoje 

głębokie zaniepokojenie z powodu istniejącego zagrożenia upadku ich spółki. Firma Rafako działa zarówno 

w Polsce, jak i za granicami naszego kraju od 70 lat i ma ogromne znaczenie dla sektora energetycznego 

w Polsce. W ciągu tych lat stworzyła lokalne środowisko gospodarcze, w którym 88% stanowią polskie 

przedsiębiorstwa. Jej upadek to nie tylko utrata miejsc pracy dla ponad 1 tysiąca pracowników, ale również 

załamanie regionalnej gospodarki oraz straty dla Skarbu Państwa wynikające z zaprzepaszczenia unikalnych, 

wysokich specjalizacji. Wydawało się, że w ostatnim czasie spółka, po okresie trudności, poprzez skuteczną 

restrukturyzację utrzyma swoją pozycję. Zakończono prace w elektrowni Jaworzno, doprowadzono do układu 

z wierzycielami; spółka oczekuje na uprawomocnienie tego układu. Okazuje się jednak, że niebezpieczna dla 

Rafako sytuacja jest powodowana przez wrogo reagujące państwowe spółki z branży energetycznej (Grupa 

Energa, Gaz-System, Polimex), co opisuje senator Ewa Gawęda w swoim oświadczeniu z dnia 13 stycznia 

2021 r. skierowanym do wiceprezesa Rady Ministrów Jacka Sasina oraz do sekretarza stanu w Ministerstwie 

Aktywów Państwowych Artura Sobonia. Spółki Skarbu Państwa głosowały np. przeciwko zawarciu przez 

Rafako układu z wierzycielami. Storpedowanie tego układu spowodowałoby ogromne problemy nie tylko po 

stronie Rafako. Opisują to również związkowcy w piśmie z dnia 21 stycznia 2021 r. skierowanym do prezesa 

Rady Ministrów, alarmującym o trudnej sytuacji ich przedsiębiorstwa. Z wypowiedzi prezesa Rafako Rado-

sława Domagalskiego-Łabędzkiego, zamieszczonej na stronach „Rzeczpospolitej” z dnia 7 lutego 2021 r., 

wynika, że Rafako poszukuje też poważnego inwestora. Prezes mówi o wniosku do ARP o pożyczkę. Można 

się domyślać, że sprawa może się skończyć wzrostem udziałów Skarbu Państwa w spółce (w tej chwili wy-

nosi on 9,9% poprzez zaangażowanie ARP). Proszę więc o odpowiedzi na następujące pytania. 

1. Czy rząd zna i akceptuje postępowanie spółek Skarbu Państwa (Grupa Energa, Gaz System, Polimex), 

które może doprowadzić do upadku Rafako? 

2. Czy i w jaki sposób rząd zamierza wesprzeć Rafako, by mogła pomyślnie zakończyć proces restruktu-

ryzacji? 

3. Czy warunkiem głosowania przez spółki Skarbu Państwa za zawarciem przez Rafako układu z wierzy-

cielami jest objęcie przez Skarb Państwa pakietu kontrolnego akcji firmy? 

Z poważaniem 

Zygmunt Frankiewicz 

 
 


