
Oświadczenie złożone 

przez senatora Czesława Ryszkę 

na 35. posiedzeniu Senatu 

w dniu 24 lutego 2017 r. 

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

Morawieckiego 

Szanowny Panie Premierze! 

Do mojego biura senatorskiego w Tychach zgłaszają się byli pracownicy Fabryki Samochodów 

Małolitrażowych (FSM SA), którzy w 1992 r. zostali pozbawieni prawa do akcji w ramach 

prywatyzacji zakładu. Stało się to w wyniku wieloletnich, tendencyjnych działań zaniżających wartość 

wnoszonego przez Polskę kapitału, przy równoczesnym naginaniu obowiązującego w tym okresie 

prawa. 

Początkowo materiały przygotowywane w ramach procesu prywatyzacji FSM SA opierały się na 

ustawie z 13 lipca 1990 r. i dawały nadzieję na akcje pracownicze. Aby jednak oszukać wielotysięczną 

załogę FSM, stworzono „pozorne prawo” w postaci ustawy z 14 czerwca 1991 r., łamiąc 

konstytucyjną zasadę równości wobec prawa. Nie pomogły interwencje w latach 1991–2003, jakie 

załoga kierowała w tej sprawie m.in. do wszystkich premierów oraz posłów i senatorów, do NIK w 

Warszawie, Prokuratury Generalnej, do RPO, do NSZZ „Solidarność”. 

Zarzuty zgłaszane przez załogę i związkowców nie zostały rozpatrzone we właściwych terminach. 

Co prawda doszło do zawarcia „umowy definitywnej”, a w związku z tym do częściowych kontroli 

NIK w latach 1994–1995 oraz Instytutu Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych w Krakowie, 

niestety, nie podjęto decyzji pozytywnych dla pracowników. 

Gdy podstępne zagrabienie akcji pracowniczych stało się faktem, powstał zespół ds. roszczeń za 

utracone akcje z tytułu prywatyzacji, który zrzesza 3 tysiące pracowników FSM SA zatrudnionych do 

28 maja 1992 r. i później. 

Minęło 25 lat od chwili oszukania byłej załogi FSM SA. Żyjący członkowie wspomnianego 

zespołu oczekują należnej rekompensaty za krzywdę, zwłaszcza że ich roszczenia nie podlegają 

przedawnieniu. Jak sądzę, ich sprawa powinna zostać ponownie, tym razem obiektywnie rozpatrzona, 

a krzywda stosownie wynagrodzona. Tego domaga się prawo i społeczna sprawiedliwość. 

Z poważaniem 

Czesław Ryszka 

 

PS. Koordynatorem zespołu ds. roszczeń za utracone akcje z tytułu prywatyzacji FSM SA jest S. B. 

zam. w T. przy ul. (…), tel. (…) 

 


