
Oświadczenie złożone 

przez senatora Czesława Ryszkę 

na 40. posiedzeniu Senatu 

w dniu 27 kwietnia 2017 r. 

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

wieckiego 

Szanowny Panie Premierze! 

Dziękuję za odpowiedź z 24 lutego 2017 r. w sprawie akcji byłych pracowników FSM w Tychach (DNP-

I.054.22.2017.JW), podpisaną przez podsekretarza stanu Pawła Chorążego. Niestety odpowiedź zawiera je-

dynie chronologiczny przegląd przygotowań do prywatyzacji majątku FSM SA w latach 1990–1992. Treść 

pisma w najmniejszym stopniu nie odnosi się do głównego zarzutu zawartego w moim oświadczeniu, to jest 

do ustawy z 14 czerwca 1991 r., która ewidentnie naruszała Konstytucję RP. 

Znajdujące się w końcowej części pisma zdanie: „Na żadnym etapie przekształceń własnościowych FSM 

ani innego podmiotu prawa handlowego, który powstał z jej przekształcenia, nie zaistniała prawna możliwość 

przekazania uprawnionym pracownikom akcji Skarbu Państwa”, odbieram tak, że obecnie, w 2017 r., akcep-

tuje się mające miejsce w minionych latach niesprawiedliwe i sprzeczne z konstytucyjną zasadą równości 

wobec prawa traktowanie wielotysięcznej załogi byłej FSM. Czy działania ustawodawcze w 1991 r., które 

w sposób wybiórczy przygotowały prywatyzację FSM, mamy dziś uznać za prawidłowe? Naruszono m.in. 

art. 77 i 79 Konstytucji RP. 

Jednym z dowodów nagannego i lekceważącego stosunku do pracowników FSM po prywatyzacji była 

odmowa zatrudnienia aż 1573 pracowników, co było i jest niewyjaśnionym skandalem, działaniem całkowi-

cie sprzecznym z kodeksem pracy. 

Przypomnę, że wielokrotnie podczas negocjacji przygotowujących prywatyzację poruszano temat należ-

nych pracownikom akcji. Jednym z przykładów jest „Memorandum wzajemnego zrozumienia” 

z 11 października 1991 r. które przewidywało, że 19,9% akcji na zasadach preferencyjnych trafi do pracow-

ników FSM. Niestety, w 1992 r. po wartym wyjaśnienia zmniejszeniu udziału kapitału FSM z 49% do 10%, 

pominięto udział pracowników w strukturze kapitałowej. 

Umowa definitywna, zawarta 28 maja 1992 r., była sprzeczna nie tylko z ustawodawstwem krajowym, ale 

także z umową europejską (art. 33 i 42), ponieważ nie gwarantowała podmiotom równych szans i, co więcej, 

przewidywała środki dyskryminujące. 

Późniejsze, wymuszone przez związki zawodowe FSM kontrole wykazały, że Rada Ministrów 27 maja 

1992 r. debatowała nad „nieznanym” tekstem, a sam minister J. Olechowski przyznał, że pakiet zobowiązań 

rządu w dziedzinie celnej wykracza poza normy przyznane inwestorom zagranicznym. O wielu innych przy-

wilejach dla strony włoskiej można dowiedzieć się z załącznika nr 5 do „umowy definitywnej”. Konsekwen-

cją powyższych ustaleń były wielomilionowe straty Skarbu Państwa, ponoszone przez wiele lat. 

Należy dodać, że bezkarne zadłużanie majątku FSM rozpoczęło się już w 1987 r. (Kontrakt X1/79) i trwa-

ło do 1992 r. Pomimo dziesiątków pism i monitów do najwyższych władz w Warszawie, pomimo wielotygo-

dniowego strajku w FSM w Tychach, nie udało się ani wyhamować, ani we właściwym czasie skontrolować 

decydentów uczestniczących w tej megaaferze gospodarczej. Celowe zadłużanie fabryki doprowadziło do 

drastycznego zaniżenia udziałów kapitałowych FSM SA, co z kolei spowodowało zagarnięcie akcji należ-

nych pracownikom. 

Panie Premierze, uważam, że zarzuty pracowników zarówno w zakresie wieloletniego zadłużania majątku 

FSM, jak i sposobu prowadzenia niefortunnych negocjacji z włoskim partnerem nie są bezpodstawne. Świad-

czą o tym dokumenty będące w posiadaniu zespołu ds. roszczeń za utracone akcje z tytułu prywatyzacji FSM 

SA [kontakt: S.B., ul. (…), T., tel. (…); K.G., ul. (…) T., tel. (…)]. 

Jeżeli w czerwcu 1991 r. uchwalono ustawę odbierającą pracownikom akcje, to czy dziś w atmosferze 

prawa i sprawiedliwości nie należałoby im tej krzywdy zrekompensować? 

Pozostaję z poważaniem 

Czesław Ryszka 
 


