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Protokół piątego posiedzenia Senackiego Zespołu do Spraw Spółki GetBack S.A. 

 

 

         W dniu 23 marca 2021 r. w gmachu Senatu odbyło się piąte posiedzenie 

Senackiego Zespołu ds. Spółki GetBack S.A., z udziałem przedstawicieli Rzecznika 

Finansowego oraz Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack S.A.  

Pan Jakub Szczerbowski - Dyrektor Wydziału Bankowo – Kapitałowego z  Biura 

Rzecznika Finansowego został poproszony o  odniesienie się do informacji zawartych w 

raporcie Najwyższej Izby Kontroli, dotyczącym działalności organów i instytucji 

państwowych oraz podmiotów organizujących rynek finansowy wobec spółki GetBack S.A. i 

podmiotów oferujących jej papiery wartościowe oraz ją audytujących. Został również 

poproszony o przekazanie informacji, jakie działania w sprawie spółki GetBack S.A. zostały 

dotychczas podjęte, jakie są prowadzone i jakie są planowane.  

Dyrektor Jakub Szczerbowski przekazał, że  raport NIK działania Rzecznika 

Finansowego ocenił pozytywnie, a w związku z tym Rzecznik nie składał zastrzeżeń do 

wystąpienia pokontrolnego. Jednym z zagadnień, które po ukazaniu się raportu NIK było 

sygnalizowane, był brak wykorzystywania w pełni niektórych kompetencji Rzecznika, w 

szczególności kompetencji wynikających z art. 26 ustawy o  rozpatrywaniu reklamacji przez 

podmioty rynku finansowego i Rzeczniku Finansowym (Art. 26. Rzecznik może wytoczyć 

powództwo na rzecz klientów podmiotów rynku finansowego w sprawach dotyczących 

nieuczciwych praktyk rynkowych dotyczących działalności tych podmiotów, jak również za 

zgodą powoda wziąć udział w toczącym się już postępowaniu. W takim przypadku stosuje się 

odpowiednio przepisy o prokuratorze.) Jednak, gdy pojawiły się wnioski, aby występować z 

powództwami na rzecz klientów podmiotów rynku finansowego w sprawach, dotyczących 

spółki GetBack S.A., to takie powództwa i wnioski były rozpoznawane i Rzecznik Finansowy 

podejmował działania. W chwili obecnej w Biurze Rzecznika Finansowego znajduje się 14 

wniosków o wsparcie w ramach przystąpienia do postępowania lub wytoczenia powództwa, z 

czego 3 postępowania już się toczą, a w pozostałych pracownicy Biura są w stałym kontakcie 

z klientami w celu uzupełnienia dokumentacji lub sprawdzenia, czy w ogóle wytoczenie 

powództwa jest możliwe.  



Odnosząc się do  kompetencji Rzecznika Finansowego, które wcześniej nie były 

wykorzystane, a są wykorzystywane w chwili obecnej (wynikających z art. 17 ust. 1 pkt. 4 

ustawy o  rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i Rzeczniku 

Finansowym), polegających na zgłaszaniu przez  Rzecznika Finansowego projektów aktów 

normatywnych do odpowiednich organów państwa, dyr. Szczerbowski poinformował, że 19 

stycznia 2021 roku Rzecznik Finansowy zgłosił projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 5 

sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o rzeczniku 

finansowym. Ta propozycja zmiany dotyczy zapisów wskazujących Rzecznika Finansowego 

jako dysponenta - na wniosek Rady Edukacji Finansowej - funduszu edukacji finansowej. 

Obecnie środki na tym funduszu pochodzą z kar nakładanych na podmioty rynku 

finansowego i są przeznaczane na edukację finansową. Nowy projekt zakłada, że fundusz 

zostanie przekształcony w fundusz edukacji finansowej i pomocy poszkodowanym. Celem 

takiej zmiany jest zapewnienie osobom poszkodowanym przez podmioty rynku finansowego, 

legitymującym się wyrokiem przeciwko niemu oraz zaświadczeniem o braku możliwości  

egzekucji z powodu niewypłacalności podmiotu, szansy zaspokojenia z tego funduszu swoich 

roszczeń. Wprowadzenie regulacji pozwoli na zapełnienie ochrony prawnej osobom będącym 

w sporach sądowych z podmiotami rynku finansowego, m.in. z GetBack S.A czy Idea 

Bankiem. Dyrektor Szczerbowski przekazał również informację, że od roku 2018 do chwili 

obecnej przeprowadzonych zostało 887 postępowań interwencyjnych, w których Rzecznik 

Finansowy wspierał klienta w postępowaniu reklamacyjnym, w ramach wsparcia klientów w 

sprawach sądowych wydane zostały 103 istotne poglądy, udzielono również 94 porad e-

mailowych oraz 547 telefonicznych, a także wydano 6 istotnych poglądów dotyczących 

funduszu Trigon – w sumie urząd prowadził 1 740 spraw innych niż sądowe.  

Pan Artiom Bujan, Prezes Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack 

S.A. poprosił przedstawiciela Rzecznika Finansowego o udzielenie odpowiedzi na pytanie, na 

jakim etapie legislacyjnym znajduje się obecnie procedowanie wspomnianego projektu 

przekształcenia funduszu edukacji finansowej, czy zmiana została już wdrożona i czy 

poszkodowani w aferze GetBack mogą liczyć na zwrot środków finansowych. Poprosił 

również o informację o wysokości na dzień dzisiejszy środków zgromadzonych na 

zaspokojenie roszczeń osób poszkodowanych oraz o przedstawienie liczby uznanych przez 

różne podmioty reklamacji, po interwencji Biura Rzecznika Finansowego. 

Przewodniczący Zespołu, senator Leszek Czarnobaj poprosił przedstawiciela 

Rzecznika Finansowego o pisemne ustosunkowanie się do wszystkich zadawanych pytań, na 

które nie można odpowiedzieć w trakcie spotkania.  Poprosił też o odpowiedź na pytanie o  



inicjatywę, zgodnych z sugestiami Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Najwyższej Izby 

Kontroli,  zmian przepisów prawa, pozwalających zwiększyć możliwości działania Rzecznika 

Finansowego w ochronie obywateli działających na rynku finansowym.  

Dyrektor Jakub Szczerbowski poinformował, że w Biurze Rzecznika Finansowego 

znajduje się zestawienie przepisów, które powinny zostać wprowadzone w celu zwiększenia 

kompetencji rzecznika, aby miał on realny wpływ na zwiększenie poziomu ochrony klientów 

podmiotów rynku finansowego,  i by mógł występować nie tylko w sprawach cywilnych, ale 

też administracyjnych czy przed Trybunałem Konstytucyjnym. Potrzebne jest też  

wprowadzenie kompetencji kontrolnych, których w chwili obecnej Rzecznik Finansowy nie 

posiada. Dyrektor Szczerbowski poinformował, że Fundusz Edukacji Finansowej i Pomocy 

Poszkodowanym jest projektem, który powstał w Biurze Rzecznika Finansowego. Został on 

w styczniu br. przekazany do Ministerstwa Finansów, gdzie obecnie jest przedmiotem prac 

prowadzonych przez ten urząd. Do czasu uchwalenia przepisów projektu,  fundusz nie może 

jeszcze służyć poszkodowanym. W kwestii wskazania urzędu, mającego pomagać 

poszkodowanym, w opinii dyrektora Szczerbowskiego, najwłaściwszym wydaje się Urząd 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów.  Biuro Rzecznika Finansowego, występujące na rzecz 

klientów bezpośrednio, również w sądzie, nie byłoby postrzegane jako urząd obiektywny. 

Przyznawanie rekompensat, które wymaga decyzji administracyjnej, wydawanej na zasadzie 

obiektywizmu wyłącza Rzecznika z takiej działalności. Zdecydowanie lepszy będzie organ, 

wydający w ramach swojej głównej działalności decyzje administracyjne, taki jak Prezes 

UOKiK.  

Senator Leszek Czarnobaj poprosił o zebranie i przekazanie informacji o wszystkich 

działaniach, poczynając od próby ugody aż po sprawy sądowe, podjętych przez Biuro od 

momentu otrzymania pierwszej informacji o nieprawidłowościach i wpłynięcia pierwszej 

skargi osoby pokrzywdzonej.  

Odpowiadając na pytanie senatora, dyrektor Jakub Szczerbowski poinformował, że 

najwięcej prowadzonych jest spraw interwencyjnych, podejmowanych, gdy nieuwzględniona 

zostanie reklamacja, złożona przez klienta do podmiotu rynku finansowego. Klient może w 

takiej sytuacji zwrócić się do Rzecznika Finansowego, który będzie wspierał go argumentacją 

prawną, mającą na celu uzyskanie zmiany stanowiska podmiotu rynku finansowego. Taka 

działalność Rzecznika Finansowego pozwala wówczas uniknąć procesu sądowego. Kolejną 

kategorią spraw prowadzonych przez Rzecznika Finansowego są sprawy, które kończą się 

wydaniem istotnych poglądów. Rzecznik Finansowy otrzymuje wniosek od sądu 

prowadzącego sprawę albo  od strony, będącej w sporze z podmiotem rynku finansowego o 



wydanie istotnego poglądu. Rzecznik, badając akta sprawy, ocenia sytuację prawną i 

wskazuje wszystkie argumenty prawne, działające na korzyść klienta. W sprawach  

znajdujących się na etapie sądowym, Biuro Rzecznika Finansowego występuje z pozwem na 

rzecz klienta  podmiotu rynku finansowego,  lub popiera stanowisko klienta, zawarte w 

pozwie. Poza tego typu działalnością Biuro Rzecznika Finansowego udziela porad 

telefonicznych i mailowych.  

Kontynuując pytania, przedstawiciel osób poszkodowanych w aferze GetBack S.A., 

pan Artiom Bujan poprosił o odpowiedź na pytanie, czy w  projekcie Funduszu Edukacji 

Finansowej i Pomocy Poszkodowanym znajdują się zapisy dające  osobom poszkodowanym 

w aferze GetBack pewność zwrotu  utraconych środków finansowych, a także poprosił o 

informację ile powództw zostało wytoczonych w związku z certyfikatami Trigonu.  

Dyrektor Jakub Szczerbowski poinformował, że do Biura Rzecznika Finansowego nie 

wpłynęły dotąd wnioski z powództwa w sprawach Trigonu, a dopóki nie wpłyną, Rzecznik 

nie może w żaden sposób w tej sprawie reagować. Wydano jednak w tej sprawie 6 istotnych 

poglądów. Raz jeszcze podkreślił, że każdy poszkodowany klient, posiadający prawomocny 

wyrok sądowy i zaświadczenie od komornika, będzie mógł zwracać się o pomoc z Funduszu 

Edukacji Finansowej i Pomocy Poszkodowanym. 

W opinii senatora Władysława Komarnickiego podstawowym problemem osób 

poszkodowanych w aferze GetBack jest brak rozwiązań prawnych, które umożliwiłyby im 

odzyskanie pieniędzy. Obecne przepisy dotyczące Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 

odnoszą się jedynie do lokat bankowych. Klient banku w przypadku przymusowej 

restrukturyzacji ma gwarancję zwrotu środków do kwoty 100000 euro. Dotyczy to jednak 

jedynie lokat, a nie obligacji, takich jak GetBack. Zwrócił uwagę na to, że będący w 

restrukturyzacji Idea Bank został przejęty przez państwo. Zatem logiczne jest, aby państwo, 

tym, którzy kupili obligacje Idea Banku, zwróciło utracone środki.  

Dyrektor Jakub Szczerbowski, odpowiadając senatorowi, przekazał, że decyzja 

restrukturyzacyjna  Idea Banku została zaskarżona do sądu. Wydaje się więc, że na 

odpowiedź na pytanie, czy decyzja wydana przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny posiada 

wady prawne, należy poczekać do czasu, aż Wojewódzki Sąd Administracyjny lub Naczelny 

Sąd Administracyjny, jeśli orzeczenie zostanie zaskarżone, orzekną o tym w sposób 

prawomocny.  

Senator Leszek Czarnobaj zapytał, czy kompetencje Rzecznika Finansowego 

pozwalają na  działania w sprawie roszczeń klientów Idea Banku. 



Według dyrektora Szczerbowskiego to leży w zakresie  Bankowego Funduszu 

Gwarancyjnego. Rzecznik Finansowy pozostaje poza procesem restrukturyzacji. Roszczenia 

klientów Idea Banku nie zostały przeniesione do Pekao S.A. , ale być może to się zmieni po 

wyrokach sądów. 

Senator Leszek Czarnobaj, powołując się na jedną z opinii prawnych podkreślił, że 

wszelkie przekształcenia za tzw. złotówkę powinny odbywać się przy maksymalnej 

transparentności, czyli powinien istnieć podmiot, który zgodnie ze swoim zakresem działań 

stałby za osobami pokrzywdzonymi. Dlatego to i kolejne posiedzenia Zespołu powinny dać 

odpowiedź, jakie uprawnienia powinien otrzymać Rzecznik Finansowy, aby przy tego rodzaju 

przekształceniach mógł stać po stronie osób pokrzywdzonych i działać w ich obronie. 

Pan Marek Dziduszko, przedstawiciel osób pokrzywdzonych wskazał, że w ustawie o  

rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i Rzeczniku Finansowym 

fundusz ubezpieczeniowy i  fundusz odszkodowań komunikacyjnych traktowane są jako 

podmioty rynku finansowego.   Bankowy Fundusz Gwarancyjny w rozumieniu przepisów tej 

ustawy takim podmiotem nie jest. W związku z tym ustawa ta wyjmuje Bankowy Fundusz 

Gwarancyjny  spod jakiegokolwiek oddziaływania czy nadzoru  Rzecznika Finansowego. 

Zwrócił też uwagę, że jednym z olbrzymich problemów osób, które ulokowały swoje 

pieniądze w obligacjach GetBack S.A. i chciałyby je teraz odzyskać na drodze sądowej, są 

bardzo wysokie opłaty sądowe (5% od kwoty roszczenia). Dlatego, wg niego, powinna przy 

tego typu sprawach być możliwość występowanie z mocy prawa. Podkreślił również, że w 

jego ocenie to państwo powinno być strażnikiem rynku finansowego i porządku na nim. Jeśli 

więc jakaś instytucja wypuszcza na rynek finansowy nieuczciwy produkt, bo dopuściła do 

tego sytuacja prawna i brak nadzoru, to również państwo powinno wziąć za to 

odpowiedzialność.  

Dyrektor Jakub Szczerbowski odpowiadając na te sugestie, przekazał, że bardzo 

trudno przeprowadza się zmiany o charakterze systemowym, a w przypadku Bankowego 

Funduszu Gwarancyjnego i jego miejsca w systemie finansowym, każda decyzja wydawana 

przez niego traktowana jest jako decyzja organu administracyjnego, a nie podmiotu, w którym 

znajdują się pieniądze. Pewne trudności mogłoby budzić dawanie Rzecznikowi Finansowemu 

kompetencji kontrolnych nad innym organem administracyjnym.  

Rzecznik Finansowy, wg senatora Leszka Czarnobaja,  to urząd, który reprezentuje  - 

począwszy od edukacji, po opiekę prawną i pomoc - każdą osobę, która chce inwestować na 

rynku finansowym. Rzecznik Finansowy powinien mieć kontrolę dotyczącą opiniowania, 

uzyskiwania dokumentów. Powinien też mieć możliwość reprezentowania obywateli w 



Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, który podejmuje decyzje o przejmowaniu banków, 

wraz z ich produktami, pieniędzmi i zobowiązaniami.  

Pan Artiom Bujan, przedstawiciel osób pokrzywdzonych, zwrócił uwagę na nadużycia 

i oszustwa, jakich dopuszczano się przy sprzedaży obligacji GetBack. Dziś w sądach toczą się 

już w tych sprawach postępowania.  Wspomniał też, że w zależności od tego, jak będą toczyły 

się sprawy sądowe wnoszone przez pokrzywdzonych, najprawdopodobniej coraz więcej osób 

będzie zwracało się o pomoc do Rzecznika Finansowego.  

Dyrektor Jakub Szczerbowski, odnosząc się do wypowiedzi p. Bujana, wyjaśnił, że z 

punktu widzenia kompetencji Rzecznika Finansowego, wszystkie działania Biura muszą 

mieścić się wyłącznie  w zakresie dotyczącym podmiotów rynku finansowego. Ale w miarę 

potrzeb, Biuro zawiadamia inne organy - Komisję Nadzoru Finansowego, Urząd Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów, czy też prokuratora. 2 stycznia br. Rzecznik Finansowy 

skierował pismo do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z prośbą o wyjaśnienie wszystkich 

wątków związanych z ochroną podmiotów rynku finansowego i klientami Idea Banku, 

których konta zostały przeniesione do Pekao S.A. Wynikiem prowadzonej korespondencji 

było podjęcie decyzji przez Rzecznika Finansowego w sprawie natychmiastowych prac nad 

przygotowaniem projektu ustawy o Funduszu Edukacji Finansowej i Pomocy 

Poszkodowanym, obecnie przekazanego do Ministra Finansów.  

Pan Marcin Bukowski, przedstawiciel pokrzywdzonych, wskazał, że skomplikowana 

sytuacja osób poszkodowanych wynika z bałaganu prawnego i zakłóceń kompetencji między 

instytucjami. Okazuje się, że ani w procesach karnych, ani w procesach cywilnych nie ma  na 

razie szansy na odzyskanie środków finansowych.  Nie ma gwarancji, że środków Idea 

Banku, przekazanych do Pekao S.A. nie zabierze BFG. Potrzebna jest więc konkretna 

odpowiedź, czy w obecnym stanie prawnym,  w przypadku wygranego procesu, Bankowy 

Fundusz Gwarancyjny pozwoli wypłacać odszkodowania, czy nie. Pokrzywdzeni obawiają 

się też biegu przedawnienia,  dlatego zwlekają z procesami sądowymi. Przedstawiciele 

pokrzywdzonych proponowali wiele rozwiązań prawnych, kierowanych m.in. do 

Ministerstwa Finansów, mających na celu jak najszybsze rozwiązanie sytuacji, jednak na 

razie pozostają one bez odpowiedzi. Ministerstwu Sprawiedliwości zaproponowali projekt 

zmian ustawy restrukturyzacyjnej. I mimo, że prawo restrukturyzacyjne wymaga obecnie 

zmian ze względu na wejście w życie dyrektyw unijnych, nie ma woli, aby przy tej okazji 

zmienić to prawo tak, aby przy kolejnych potencjalnych restrukturyzacjach mogło ono 

chronić poszkodowanych.  



Dyrektor Jakub Szczerbowski wskazał Bankowy Fundusz Gwarancyjny jako 

właściwy podmiot uprawniony do odpowiedzi na pytanie o możliwość wypłaty odszkodowań 

ze środków Idea Banku, przejętych przez Pekao S.A.  Podkreślił jednak, że wszelkie 

powództwa w sprawie odzyskania środków są zasadne, gdyż na obecnym etapie nie można 

przesądzać o niewypłacalności podmiotu. Postępowanie przed  Rzecznikiem  Finansowym 

może pomóc w przerwaniu biegu przedawnienia. Jeśli  złożony zostanie do niego wniosek o 

pozasądowe postępowanie czy mediację, to  wniosek ten przerywa bieg przedawnienia.  

Dyrektor Szczerbowski poprosił o przekazanie Rzecznikowi Finansowemu tych projektów 

przepisów, które zostały przez pokrzywdzonych przekazane do Ministerstwa Finansów i 

Ministerstwa Sprawiedliwości.  Zwrócił też uwagę, że rolą Rzecznika Finansowego jako 

wyspecjalizowanego organu, jest działanie w zakresie konkretnych ustaw. W związku z tym 

nie jest on najwłaściwszym podmiotem do proponowana zmiany ustawy restrukturyzacyjnej, 

choć w zakresie dotyczącym rynku finansowego można liczyć na jego wsparcie. 

W uzupełnieniu swojej wcześniejszej wypowiedzi pan Marek Dziduszko dodał, że 

ważne jest, aby Rzecznik Finansowy z mocy swojego urzędu, a więc z mocy prawa, w 

określonych sytuacjach (np.uznaniu konkretnego zjawiska jako piramidy finansowej) 

występował jako strona w sporze sądowym. 

Dyrektor Jakub Szczerbowski, odnosząc się do powyższej wypowiedzi wyjaśnił, że 

ustawa o zwalczaniu nieuczciwych praktyk rynkowych daje rzecznikowi finansowemu taką 

kompetencję, dzięki której po zidentyfikowaniu problemu, może wytaczać powództwo o 

zaprzestanie nieuczciwej praktyki. W 2020 roku Rzecznik Finansowy wytoczył kilka 

powództw związanych w szczególności z oferowaniem „wakacji kredytowych” oraz 

niezwracaniem prowizji dotyczących kredytu konsumenckiego. Nie są to powództwa na rzecz 

indywidualnych podmiotów, a powództwa o charakterze ochrony całości interesów klientów 

podmiotów rynku finansowego. Ponieważ obecnie ani GetBack S.A.ani Idea Bank praktyk 

niedozwolonych nie prowadzą, i bezprzedmiotowe byłoby powództwo generalne, możliwe 

jest wytaczanie pozwów w sprawach  indywidualnych na rzecz konkretnych osób. 

Senator Wadim Tyszkiewicz poprosił o informację, czy do tej pory Rzecznik 

Finansowy podejmował działania związane z inicjatywami legislacyjnymi (jako pokłosie 

afery Amber Gold i GetBack). Zapytał, z czego wynika nieefektywna współpraca pomiędzy 

Biurem Rzecznika Finansowego a Komisją Nadzoru Finansowego.  Zapytał, dlaczego tylko w 

jednym przypadku na 333 podjętych przez Rzecznika Finansowego interwencji, klient zawarł 

porozumienie z bankiem, w wyniku którego bank zwrócił mu pieniądze. Poprosił również o 

wyjaśnienie, dlaczego Rzecznik Finansowy nie korzystał z uprawnienia, o którym mowa w 



art. 26 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o rzeczniku 

finansowym, i nie wytaczał pozwów na rzecz klientów podmiotów rynku finansowego. 

Ostatnie pytanie dotyczyło sposobu rozpatrywania realnych wniosków o interwencję do 

Rzecznika Finansowego. 

W odpowiedzi na pytania senatora Tyszkiewicza, dyrektor Szczerbowski przekazał, że 

przekazany został do Ministerstwa Finansów projekt ustawy, powołujący Fundusz Edukacji 

Finansowej i Pomocy Poszkodowanym, który zaspokajałby roszczenia osób poszkodowanych 

w przypadku gdy podmiot pozwany jest niewypłacalny. Złożony został również projekt 

ustawy, dający  Rzecznikowi Finansowemu kompetencje występowania z pozwem 

grupowym, co pozwoliłoby m. in. chronić poszkodowanych przed ponoszeniem nadmiernych 

kosztów sądowych. W kwestii współpracy rzecznika Finansowego z Komisją Nadzoru 

Finansowego, niezbyt pochlebnie ocenionej w raporcie NIK zaznaczył, że to działania 

Rzecznika Finansowego w tym raporcie oceniane są pozytywnie. Wyjaśnił, że w ramach 

współpracy z KNF, Rzecznik Finansowy informuje Komisję o różnego rodzaju 

nieprawidłowościach i KNF jeśli dopatrzy się  powodów do działania przekazuje informację 

zwrotną o kolejnych podejmowanych krokach, takich jak np. poinformowanie prokuratury 

czy wszczęcie postępowań kontrolnych.  W kwestii jednego porozumienia zawartego na 333 

prowadzone postępowania trzeba pamiętać, że istotą działalności Rzecznika Finansowego jest 

co prawda działanie na rzecz klienta, ale nie posiada on takiej władzy, by zmusić podmiot 

rynku finansowego do przyjęcia jakiegoś konkretnego rozwiązania. Rzecznik może jedynie 

wspierać klienta, chociażby w postępowaniu pozasądowym. By zakończyło się ono 

sukcesem, musi być wola obu stron. Jeśli podmiot rynku finansowego nie będzie chciał się 

zgodzić na ugodę, to rzecznik finansowy nie ma na to żadnego wpływu. Odnosząc się do 

korzystania przez Rzecznika z art. 26 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty 

rynku finansowego i  o Rzeczniku Finansowym, i zwrócenia przez NIK uwagi,  że Rzecznik z 

tego uprawnienia nie korzystał, nadmienić trzeba, że w międzyczasie zmieniła się osoba na 

stanowisku Rzecznika Finansowego, i to uprawnienie na skutek sugestii NIK zaczęło być 

wykorzystywane. Dziś prowadzonych jest kilkadziesiąt procesów sądowych, nie tylko w 

sprawie GetBack S.A.. Odpowiadając na ostatnie pytanie senatora ,odnoszące się do 

rozpatrywania reklamacji, dyrektor Szczerbowski wyjaśnił, że to konkretne działanie 

Rzecznika nie jest działaniem władczym. Polega ono na próbach przekonania podmiotu rynku 

finansowego o racji klienta. W przypadku podmiotów będących przedmiotem 

zainteresowania Zespołu okazuje się, że nie są one zainteresowane uwzględnieniem roszczeń 

klienta.  



Podsumowując spotkanie, senator Leszek Czarnobaj poinformował, że planowane jest 

jeszcze jedno spotkanie z udziałem Rzecznika Finansowego, na którym poproszony zostanie 

o odpowiedź na kolejne, przygotowywane już pytania.  Senator przyznał, że w  raporcie NIK 

działalność Rzecznika Finansowego oceniona została pozytywnie. Jednak w zakresie 

ustawodawstwa oraz wskazania obszarów, na których należałoby poprawić współpracę, by 

chronić ludzi inwestujących swoje pieniądze na rynku finansowym, trzeba będzie wykonać 

jeszcze mnóstwo działań.     
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