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Temat: Przebieg kariery zawodowej nowo powołanego członka Zarządu. 
[RB 41/2020]. 

 
 
 
Zarząd RAFAKO S.A. (dalej „RAFAKO”, „Spółka”), w uzupełnieniu raportu bieżącego 40/2020   
z dnia 12 sierpnia 2020 roku, przekazuje informację dotyczącą nowo powołanego Prezesa 
Zarządu Pana Mariusza Zawiszy: 
Pan Mariusz Zawisza ma bogate doświadczenie w zakresie zarządzania i finansów. 
Specjalizuje się w procesach restrukturyzacyjnych. Skutecznie poprawia efektywność i wyniki 
finansowe firm. Od 20 lat pełni funkcje zarządcze. Kierował największymi spółkami w Polsce – 
w tym notowanymi na GPW oraz prowadził strategiczne projekty biznesowe, także 
o charakterze międzynarodowym. 
Jest absolwentem Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 
studiów podyplomowych z zakresu Rachunkowości Zarządczej i Kontrolingu oraz studiów 
podyplomowych na kierunku Międzynarodowych Standardów Rachunkowości WSPiZ im. Leona 
Koźmińskiego w Warszawie. W 2000 roku uzyskał tytuł Master of Business Administration na 
University of Central Lancashire. 
Jego zawodowa droga to Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A., Lubelskie Zakłady 
Przemysłu Skórzanego Protektor S.A., Instal Lublin S.A. oraz MPWiK S.A. w Warszawie - gdzie 
jako członek zarządu odpowiadał za sprawy ekonomiczno-finansowe. Był członkiem zarządu, 
dyrektorem ds. ekonomii i finansów oraz prezesem zarządu Lubelskich Zakładów 
Energetycznych LUBZEL S.A. Przez wiele lat zarządzał PGE Dystrybucja Lubzel spółka z o.o., 
a następnie PGE Dystrybucja S.A. – największą spółką, Operatorem Systemu Dystrybucyjnego 
w Polsce.  Przeprowadził konsolidację spółek, które weszły w skład PGE Dystrybucja oraz 
szereg programów optymalizacyjnych i restrukturyzacyjnych, które pozwoliły osiągnąć 
rekordowe wyniki finansowe. 
Był prezesem zarządu PGNIG S.A. Nadzorował działalność szeregu spółek z Grupy Kapitałowej 
PGNiG oraz przeprowadził wiele projektów efektywnościowych.  
W okresie 2017 - 2018 związany z Grupą Zarmen - początkowo jako wiceprezes zarządu i 
dyrektor ds. handlowych i ekonomicznych w giełdowej spółce Remak S.A., a następnie jako 
wiceprezes zarządu i dyrektor finansowy w Koksowni Częstochowa Nowa sp. z o. o. oraz 
członek rady nadzorczej Remak S.A. 
Ostatnio pracował na pozycji prezesa zarządu Herkules S.A. 
Jako ekspert w dziedzinie zarządzania, finansów, restrukturyzacji i poprawy efektywności 
przedsiębiorstw pracował w radach nadzorczych wielu spółek, w tym Elektrociepłowni Lublin 
Wrotków, EPC S.A., Exatel S.A., PGE Systemy S.A., Gaz Trading S.A., Europolgaz S.A., EdF 
S.A. i Gastel sp. z o.o. Przewodniczył radzie dyrektorów PGNIG Upstream International. 
 
Pan Mariusz Zawisza: 
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.).    
 
 
Mariusz Zawisza- Prezes Zarządu 
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