
Oświadczenie złożone 

przez senator Grażynę Sztark 

na 71. posiedzeniu Senatu 

w dniu 24 stycznia 2019 r. 

Oświadczenie skierowane do minister finansów Teresy Czerwińskiej 

Szanowna Pani Minister! 

Do mojego biura senatorskiego z prośbą o pomoc zwrócił się jeden z blisko 10 tysięcy obligatariuszy 

spółki GetBack SA, który nabywając obligacje spółki, stał się bezbronną ofiarą jednej z największych afer 

finansowych w dziejach Polski. 

Należy zaznaczyć, że wszyscy obligatariusze GetBack SA chcieli w sposób uczciwy zarobić i w sposób 

uczciwy zapłacić podatki od tego zarobku. Niestety, wydali oszczędności swojego życia, otrzymując w za-

mian, bez swojej winy, bezwartościowe obligacje i akcje spółki GetBack SA. Wierzycieli, indywidualnych 

obligatariuszy spółki GetBack jest około 10 tysięcy, są to ludzie, którzy stracili oszczędności życia, otrzymu-

jąc w zamian bezwartościowe obligacje i akcje spółki GetBack SA. 

GetBack stracił, bo za pożyczone pieniądze kupował kolejne długi, których nie odzyskiwał. Paradoksalnie 

spółka skupująca długi nie miała pieniędzy na spłatę własnych. 

Choć instytucja ta decyzją komisji została wpisana na listę ostrzeżeń publicznych w związku z nieupraw-

nionym oferowaniem instrumentów finansowych w okresie 08.2016 – 03.2018, to reakcji instytucji pań-

stwowych zabrakło. 

Według poszkodowanego, który zwrócił się do mojego biura senatorskiego, reakcji instytucji państwo-

wych zabrakło także w przypadku, kiedy audytor w trakcie badania sprawozdania GetBack SA za rok 2016 

dopuścił się rażących błędów i zaniedbań. Audytor nie zauważył m.in. operacyjnego przekształcenia spółki z 

windykatora w producenta papierów wartościowych, który miał za zadanie we współpracy z zaprzyjaźnio-

nymi pośrednikami sprzedać jak najwięcej obligacji nie tylko GetBack SA, ale także spółek powiązanych z 

ówczesnym prezesem zarządu. 

Mimo upływu czasu w dalszym ciągu nie ma konkretów, ile pieniędzy uda się odzyskać i czy w ogóle jest 

to możliwe. Ludzie zostali pozostawieni przez państwo sami sobie z tym problemem. W odczuciu poszkodo-

wanych państwo zawiodło co najmniej dwukrotnie: po raz pierwszy, dopuszczając do obecnej sytuacji po-

przez brak skutecznego nadzoru; i po raz drugi, podejmując niewystraczające działania, niedające nadziei na 

odzyskanie zainwestowanych środków. 

W związku z powyższym proszę Panią Minister o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania. 

1. Czy prokuratura i przeznaczone do tego służby działają w sposób sprawny i wystarczający? 

2. Czy i jakie wsparcie zamierza dać ministerstwo wszystkim osobom, które ulokowały swoje pieniądze w 

papierach wartościowych spółki GetBack? 

Z wyrazami szacunku 

Grażyna Anna Sztark 
 

 


