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DATA SPORZĄDZENIA: 29.05.2020 
 
 

Temat:  Przebieg kariery zawodowej nowo powołanego członka Rady 
Nadzorczej. [RB 25/2020]. 

 
 

Zarząd RAFAKO S.A. (dalej „RAFAKO”, „Spółka”), w uzupełnieniu raportu bieżącego  
22/2020 z dnia 28 maja 2020 roku, przekazuje informację dotyczącą nowo powołanego  
członka Rady Nadzorczej Pana Bartosza Sierakowskiego: 
 
Pan Bartosz Sierakowski jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu, gdzie w 2009 r. ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji. W 2013 
roku ukończył natomiast aplikację radcowską.  

Pan Bartosz Sierakowski jest radcą prawnym – członkiem Okręgowej Izby Radców 
Prawnych w Warszawie. W 2014 roku otrzymał licencję doradcy restrukturyzacyjnego, 
a od 27 listopada 2019 r. posiada tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego. 
Jest wspólnikiem w kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp.k oraz 
wiceprezesem  zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., gdzie wykonuje 
czynności nadzorcy sądowego oraz zarządcy w postępowaniach restrukturyzacyjnych. 

Pan Bartosz Sierakowski w ostatnich latach działał jako nadzorca sądowy lub zarządca 
m.in. w:  
- RUCH S.A., gdzie przyspieszone postępowanie układowe zakończyło się 
zatwierdzeniem układu z wierzycielami w 2019 r.,  
- Termisil Huta Szkła Wołomin S.A., gdzie postępowanie sanacyjne zakończyło się 
zatwierdzeniem układu z wierzycielami w 2019 r.,  
- spółce z grupy Piotr i Paweł (2020 i nadal), gdzie postępowania sanacyjne są na 
etapie przyjętych układów z wierzycielami. 
 
Pan Bartosz Sierakowski prowadzi także działalność dydaktyczną i naukową, jest 
autorem licznych publikacji z zakresu restrukturyzacji i upadłości przedsiębiorstw oraz 
występuje jako prelegent na ogólnopolskich konferencjach prawniczych. Jest również 
członkiem Instytutu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad 
Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie. 

 
Pan Bartosz Sierakowski: 
1)  nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności RAFAKO S.A., 
2) nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki 

osobowej, spółki kapitałowej bądź w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej 
organu, 

3) nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 
ustawy o KRS. 

 
 



 

 

Podstawa prawna: 
§ 5 pkt 5 i §10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 757 z późn. zm.).    
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