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Protokół nr 4 z posiedzenia Senackiego Zespołu do Spraw Spółki GETBACK S.A. 

 

 

Senacki Zespół do Spraw Spółki GETBACK S.A., zorganizował 16 lutego 2021 r. czwarte 

posiedzenie Zespołu. Uczestniczył w nim Rzecznik Praw Obywatelskich, dr Adam Bodnar 

oraz przedstawiciele poszkodowanych w aferze Spółki GETBACK S.A. W przededniu 

posiedzenia w Sądzie Okręgowym w Warszawie w sprawie zwrotu aktu oskarżenia  

do Prokuratury, poszkodowani obligatariusze wystąpili, w obecności członków Zespołu,  

do RPO z kilkoma postulatami. W pierwszym z nich apelują  

do Rzecznika o przystąpienie do skargi w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, którą 

wnieśli poszkodowani wobec wydanej decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. 

Postulujący proszą również Rzecznika o wystąpienie do BFG w celu podjęcia przez 

administratora Idea Banku zawierania ugód we wszystkich sprawach z powództwa cywilnego 

przeciwko Idea Bank, które toczą się na etapie Sądu I instancji i w zakończonych w I instancji 

nieprawomocnie i przy których Idea Bank wniósł apelację. Trzeci z postulatów dotyczy 

prośby o przystąpienie przez RPO do postępowania sądowego w wyżej wymienionym Sądzie 

Okręgowym w Warszawie 17 lutego 2021 r. Czwarty postulat jest prośbą o włączenie się 

RPO do spraw rozpatrywanych w Sądzie Okręgowym w Warszawie w wyniku zażalenia 

wniesionego przez pokrzywdzonego w aferze, w celu zabezpieczenia na kontach spółek 

środków finansowych poszkodowanych, wyłudzonych przez sprawców afery. Piąty postulat 

dotyczy skierowania przez RPO skargi do Unii Europejskiej, która miałaby wynikać  

z naruszenia ochrony konsumentów. Ostatni, szósty postulat stanowi prośbę o wystąpienie 

RPO do Prokuratury Regionalnej w Warszawie celem przystąpienia przez nią  

do doręczania wydanych postanowień o zabezpieczeniach majątkowych stronom. 

 

Poszkodowani w aferze GetBack przedstawili raport z badania Wpływu afery GetBack 

na stan zdrowia i życia pokrzywdzonych. Wynika z niego, że afera i opieszałość w kwestii jej 

rozwikłania spowodowały uszczerbek na zdrowiu wielu poszkodowanych, doprowadziły 

ludzi do depresji, niektórych do ubóstwa. 

 



Odnosząc się do przedstawionych postulatów Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdził, 

iż państwo zawiniło, tzn. zabrakło wystarczającej kontroli i, obecnie, należy dążyć  

do zaspokojenia roszczeń. Wymienił Najwyższą Izbę Kontroli jako instytucję, która sprostała 

oczekiwaniom sporządzając obszerny raport.  

Rzecznik Praw Obywatelskich, dr Adam Bodnar wskazał na dwa czynniki powodujące 

trudności w objaśnieniu afery. Od 2016 r. Urząd Prokuratorski, według RPO, jest 

upolityczniony, co mogło mieć wpływ na brak postępów w sprawie. Spotęgowane to zostało, 

jak określił Rzecznik, przez ogólny bezwład organizacyjny Państwa Polskiego. Drugi 

czynnik, związany z posiadaniem przez państwo ponad połowy sektora bankowego, wiąże się 

z podejmowaniem decyzji przez Urząd KNF wypływającym z konieczności zapewnienia 

bezpieczeństwa funkcjonowania banków, które są własnością skarbu państwa. 

Rzecznik poinformował o działaniach swojego Biura, dotyczących restrukturyzacji Idea 

Banku S.A. Po zapadnięciu decyzji o restrukturyzacji, Biuro RPO wystosowało wystąpienie 

do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z szeregiem pytań o bezpieczeństwo 

poszkodowanych mających roszczenia do Idea Banku. Istotne pytanie dotyczyło podjęcia 

pierwszych kroków w sprawie przez KNF pod koniec 2020 r., chociaż Komisja ta wiedziała  

o problemach z Idea Bankiem w 2019 r. RPO zaznaczył, że Biuro RPO otrzymało mało 

satysfakcjonującą odpowiedź od BFG na postawione pytania. Wobec tego Rzecznik rozważa, 

czy ponowić korespondencję z BFG czy, odnosząc się do pierwszego postulatu 

poszkodowanych, kierować skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 

Rozpatrując drugi postulat poszkodowanych, Rzecznik zapowiedział pismo do BFG.  

W tym punkcie problemem jest misselling, czyli jeżeli Idea Bank wzbogacił się na rażąco 

naruszających prawa konsumenta stosowanych praktykach i pozyskiwał prowizje, to nie 

można obecnie czynić z tego korzyści. Wiele organów władzy zawiodło w ten sposób na polu 

stosowania dyrektywy 2005/29/WE, niwecząc skuteczność przepisów dyrektywy, co stanowić 

może istotny argument w postępowaniu. W tym kontekście Rzecznik przeszedł do piątego 

postulatu dotyczącego skierowania skargi do Unii Europejskiej. RPO poinformował, iż jego 

zastępca, Maciej Taborowski utrzymuje stały kontakt z Komisją Europejską w tym zakresie. 

Adam Bodnar zapowiedział wystosowanie odpowiedniego wystąpienia z ramienia Urzędu 

RPO pod kątem naruszenia prawa unijnego. RPO zachęcił pokrzywdzonych w aferze 

GetBack aby zwrócili się z prośbą o pomoc do europarlamentarzystów zasiadających  

w Komisji ds. Ochrony Konsumentów. 

RPO odniósł się również do dwóch postulatów o przyłączenie się do postępowań sądowych. 

Adam Bodnar zaznaczył, że może włączać się w sprawę wyłącznie  



na etapie postępowania przygotowawczego w formie wystosowywania pism do sądu 

dotyczących ogólnego trybu postępowania w sprawach, bez wkraczania w sferę 

niezawisłości. RPO nie może przystępować jako strona do postępowań karnych.  

W tych kwestiach RPO rozważy wystosowanie apelu bądź odezwy. 

Odnosząc się do ostatniego postulatu, RPO zadeklarował niczym nie ograniczaną pomoc. 

W jego ocenie, w kontekście afery GetBack, dojdzie do powstania komisji śledczej  

i wypracowania mechanizmu kompensacyjnego. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich 

punktem odbicia dla dalszych działań jest raport NIK. 

 

         Wiceprzewodniczący Zespołu, senator Krzysztof Kwiatkowski stwierdził,  

że postępowania w sądach polskich muszą zostać wzmocnione działaniem instytucji 

europejskich, a realnym rozwiązaniem jest powstanie funduszu kompensacyjnego. Senator,  

w imieniu członków Zespołu, zadeklarował podjęcie inicjatywy ustawodawczej w ramach 

posiadanych przez Senat instrumentów związanych ze zmianą prawa. 

  

         Przewodniczący Zespołu, senator Leszek Czarnobaj kończąc zebranie zapowiedział 

kolejne posiedzenia Zespołu z udziałem przedstawicieli wybranych instytucji. 

 

 

BSS.AD 

Biuro Spraw Senatorskich                                                                                                
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