
Oświadczenie złożone 

przez senatora Czesława Ryszkę 

na 45. posiedzeniu Senatu 

w dniu 22 lipca 2017 r. 

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza Mora-

wieckiego 

Szanowny Panie Premierze! 

Dziękuję za niewątpliwie szczere chęci w wyjaśnieniu rażących nieprawidłowości towarzyszących prze-

kazaniu majątku byłej FSM w ręce włoskie. Wiem, że problem jest złożony, ma liczne znaczące wątki, jed-

nakże chcąc obiektywnie spojrzeć na poruszone zagadnienia, należałoby zapoznać się nie tylko z dokumenta-

cją rządową, ale także z dokumentami będącymi w posiadaniu Zespołu ds. Roszczeń za Utracone Akcje  

z Tytułu Prywatyzacji FSM SA. Okaże się wówczas, że przekazując Włochom fabrykę, zastosowano nie 

tylko perfidny mechanizm zmarnotrawienia ogromnego majątku, ale także pozbawiono należnych akcji pra-

cowników byłej FSM SA. 

Odnosząc się do pisma Ministra Rozwoju i Finansów z 7 czerwca br., ponownie wyjaśniam, o co chodzi. 

1. Z pierwszego mojego oświadczenia z 21 lutego 2017 r. wynika jednocześnie, że źródłem krzywd i nie-

prawidłowości była i nadal pozostaje ustawa z 14 czerwca 1991 r., sprzeczna z konstytucyjną zasadą równo-

ści wobec prawa. 

2. W Prokuraturze Okręgowej w Warszawie toczyło się śledztwo w sprawie V Ds. 137/96, które zostało 

umorzone 28 maja 1999 r. W jego trakcie doszło do odsunięcia od sprawy pani prokurator Aliny Janczarskiej, 

co dowodzi, że istniała silna presja czynników odgórnych (jeśli to możliwe, proszę o skontaktowanie się z  

p. prokurator, która posiada ogromną wiedzę w przedmiotowej sprawie). 

3. Wspomniana w piśmie z 7 czerwca 2017 r. Wytwórnia Wyrobów Różnych SA w Bielsku-Białej stano-

wiła niewielką część majątku byłej FSM (zbędną i odrzuconą przez stronę włoską), stąd sugerowanie jej 

związku z kwestią akcji zagarniętych pracownikom FSM SA jest nie tylko bezprzedmiotowe, ale wręcz nie-

godziwe. 

4. Niezwykle opieszale zachowała się w tej sprawie Najwyższa Izba Kontroli. Prośba o zbadanie nieko-

rzystnych posunięć wobec FSM trafiła do NIK w kwietniu 1992 r., zatem jeszcze przed podpisaniem umowy 

definitywnej z Fiatem. Pomimo nieustających monitów kontrolę podjęto dopiero w 1995 r. Była po czasie,  

a więc nieskuteczna. 

Panie Premierze! 

Jestem przekonany, że dziś, po tylu latach, tak skomplikowanego problemu nie jest w stanie rozwiązać 

jedna osoba w ministerstwie i to na podstawie jednostronnych źródeł materiałowych. Trudno też mieć nadzie-

ję, aby ogrom nieprawidłowości i niegospodarności, jak towarzyszył grabieniu majątku byłej FSM, doczekał 

się powołania sejmowej komisji śledczej. Niegodziwe byłoby jednak zlekceważenie krzywdy wielotysięcznej 

załogi byłej FSM.  

W tym celu wnoszę, aby powołać grupę ekspertów do wyjaśnienia zaistniałych nieprawidłowości. Żyją 

świadkowie, są zachowane materiały dokumentujące przebieg i skalę tych – nie obawiam się tak ich nazwać 

– kryminogennych wydarzeń. 

Warto zauważyć, że oprócz cząstkowych materiałów ze spóźnionej o 2 lata kontroli NIK istnieją także 

wyniki profesjonalnej analizy wykonanej przez Instytut Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych w Krako-

wie. Z dotychczasowej oceny wynika jednak, że głównym czynnikiem powodującym zagarnięcie akcji pra-

cowniczych w FSM SA była wspominana ustawa z 14 czerwca 1991 r. Chcąc zatem zrekompensować 

krzywdę wyrządzoną żyjącym jeszcze pracownikom, należałoby skorzystać z drogi ustawodawczej. 

Pozostaję z poważaniem 

Czesław Ryszka 


