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Warszawa,

Maciej Kopiec

prezes Rady Ministrów

Interpelacja nr 19728

Interpelacja w sprawie dramatycznej sytuacji spółki Rafako SA
Szanowny Panie Premierze!

W związku z trudną sytuacją firmy Rafako S.A. z siedzibą w Raciborzu (47-400) przy
ulicy Łąkowej 33 o numerze NIP 6390001788, zatrudniającej około 1500 osób, która od ponad
72 lat daje zatrudnienie i umożliwia egzystencję mieszkańców regionu, zwracam się do Pana
Premiera o udzielenie informacji, mającej na celu wyjaśnienie, czy polski rząd chce pomóc w
uratowaniu przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa, które pełni istotną i strategiczną rolę dla
krajowej gospodarki, ale również polskiej energetyki. Firma Rafako jest ważna dla
województwa śląskiego także w perspektywie transformacji energetycznej.

W związku z powyższym bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Dlaczego spółki z udziałem Skarbu Państwa (ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A.
(Grupa ENERGA), Mostostal Siedlce Sp. z o.o. (Grupa POLIMEX MOSTOSTAL),
Energomontaż-Północ Bełchatów (Grupa POLIMEX MOSTOSTAL), PGE Obrót S.A.
(Grupa PGE) oraz OGP GAZ-SYSTEM S.A.) zagłosowały przeciwko postepowaniu
układowemu z wierzycielami, które zostało oparte między innymi o przepisy
wprowadzone przez tzw. Tarczę 4.0?
Spółka Akcyjna Rafako w grudniu 2020 r. złożyła do ARP S.A. wniosek o pomoc
publiczną w ramach Polityki Nowej Szansy i oczekuje na decyzję ARP S.A. w sprawie jej
udzielenia. Termin na odpowiedź o udzielenie pomocy na restrukturyzację minął w
styczniu 2021 roku. Dlaczego pomimo spełnienia przez spółkę wszelkich przesłanek do
udzielenia pomocy publicznej na dalsze funkcjonowanie, RAFAKO S.A. nadal nie
otrzymało odpowiedzi i zostało zignorowane przez ARP S.A.? Kiedy ARP S.A. wyda
ostateczną decyzję w ww. sprawie?
Dlaczego Polski Fundusz Rozwoju, jako akcjonariusz firmy Rafako S.A. nie podejmuje
działań wspierających, mających na celu uratowanie firmy?
Czy Pan Premier wie, że brak wsparcia publicznego dla firmy Rafako będzie skutkował jej
upadłością, a więc utratą pracy przez ponad 1000 pracowników oraz znacznymi stratami
akcjonariuszy Spółki Rafako, wśród których znajdują się spółki skarbu państwa.
Czy powodowana brakiem wsparcia publicznego upadłość firmy Rafako oraz wiążące się
z tym straty finansowe spółek skarbu państwa nie będą działaniem na ich szkodę, a więc
także szkodę skarbu państwa?
Czy Pan Premier planuje interwencję w ARP w celu skontrolowania procesu
rozpatrywania wniosku o wsparcie publiczne złożonego w grudniu przez Rafako?
Czy Panu Premierowi znana jest sprawa spółki Rafako? W załączniku niniejszej
interpelacji znajduje się list, w którym szczegółowo przedstawiam sytuację spółki.
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Z poważaniem,

Maciej Kopiec

Poseł Ziemi Śląskiej
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