
 

  

 

 

  

 

RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO                                      
W WARSZAWIE 

DATA SPORZĄDZENIA: 25.01.2021 

 

Temat:  Przebieg kariery zawodowej nowo powołanego członka Zarządu                      
[RB 10/2021]. 

 
 

Zarząd RAFAKO S.A. w restrukturyzacji (dalej „RAFAKO”, „Spółka”), w uzupełnieniu raportu 
bieżącego 8/2021 z dnia 22 stycznia 2021 roku, przekazuje informację dotyczącą delegowanego  
z Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka  Zarządu Pana Macieja 
Stańczuka. 

 
Pan Maciej Stańczuk to doświadczony menadżer pełniący funkcje zarządcze i doradcze na rynku 
krajowym i zagranicznym, współtwórca strategii bankowych w energetyce konwencjonalnej i 
odnawialnej, ekspert w dziedzinie pozyskiwania finansowania inwestycji w sektorze 
energetycznym. 
Karierę rozpoczął w latach 90-tych w Polskim Banku Rozwoju w Warszawie, gdzie ostatecznie 
pełnił funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego za ryzyko. 
W latach 1995-2010 związany z WestLB Bank Polska, gdzie zajmował stanowisko Członka, a 
następnie Prezesa Zarządu. 
Kolejny etap kariery zawodowej przypadał na lata 2010-2013, kiedy to był Prezesem Zarządu 
Polskiego Banku Przedsiębiorczości.  
Następnie w latach 2014-2015 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Polimex-Mostostal. 
W ciągu swojej kariery zawodowej pełnił funkcję członka wielu Rad Nadzorczych, w  tym od 2016r. 
członka RN PBG. Od listopada 2019r. oddelegowany przez Radę Nadzorczą do Zarządu PBG w 
restrukturyzacji, a od lutego 2020r. powierzono mu funkcję Wiceprezesa Zarządu. 
Doradca ekonomiczny Lewiatana od 2017r., wcześniej przez wiele lat wiceprezydent i główny 
ekonomista Pracodawcy RP. 
Jest absolwentem SGPiS w Warszawie (handel zagraniczny), Uniwersytetu w Getyndze 
(ekonomia), Uniwersytetu w Mannheim (międzynarodowe stosunki gospodarcze) oraz programu 
menedżerskiego AMP na IESE w Barcelonie.  
 
Pan Maciej Stańczuk: 

1. nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności RAFAKO S.A. w 
restrukturyzacji, 

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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