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

 

 

W dniu 13 kwietnia 2021 r. w gmachu Senatu odbyło się szóste posiedzenie Senackiego 

Zespołu ds. Spółki GetBack S.A., na które był zaproszony prezes Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów pan Tomasz Chróstny. Pan prezes miał odnieść się do raportu 

Najwyższej Izby Kontroli dotyczącego działalności organów i instytucji państwowych oraz 

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

oferujących jej papiery wartościowe oraz ją audytujących. Pomimo nieobecności prezesa 

UOKiK przewodniczący zespołu zadecydował o przeprowadzenia posiedzenia, którego 

głównym celem miało być sformułowanie listy pytań do szefa UOKiK. Pytaniami tymi 

dysponuje pracownik Kancelarii Senatu, mecenas Joanna Leśniarek. W posiedzeniu 

uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack S.A.  

Przewodniczący Zespołu senator Leszek Czarnobaj podkreślił, że w dotychczas 

sformułowanych pytaniach przewijają się dwie kwestie. Pierwsza kwestia to, jak pomóc 

pokrzywdzonym w aferze GetBack, druga kwestia to jak zreformować organy państwa, aby 

nie dochodziło w przyszłości do podobnych afer.  

Senator Wadim Tyszkiewicz zwrócił uwagę na to, że nie ma mocy sprawczej, aby 

naprawić tę sytuację. Od wybuchu afery GetBack upłynęły już 3 lata i nadal nie pojawił się 

pomysł jak pomoc osobom, które zostały pokrzywdzone przez niemoc organów państwowych 

powołanych do nadzorowaniu rynku finansowego. Uzupełniając tę wypowiedź senator 

Leszek Czarnobaj poinformował uczestników posiedzenia, że w USA po podobnej aferze 

poszkodowani obywatele otrzymali, co prawda po 10 latach, 75% utraconych kwot. 

Odszkodowania wypłaciły amerykańskie instytucje nadzorujące rynek finansowy w tym 

kraju.  

Pan Rafał Orłowski zauważył, że Polska ma jedne z najlepszych w Europie kodeksów 

karnych, cywilnych czy administracyjnych, jednakże są one źle stosowane. Nie ma 

opracowanych procedur, które wskazywałyby urzędnikowi jak należy postępować w danej 

sytuacji.  



Pani Ewelina Kitlińska poinformowała uczestników posiedzenia, że UOKiK w 

sprawie afery GetBack i Idea Bank wydał sześć decyzji. W dwóch decyzjach dotyczących  

wprowadzania w błąd przy nielegalnej sprzedaży obligacji GetBack oraz nielegalnej 

sprzedaży certyfikatów Trigon zapadły salomonowe rozwiązania dotyczące częściowych 

wypłat z Idea Bank dla pokrzywdzonych. Te pieniądze byłyby ułamkową rekompensatą dla 

pokrzywdzonych, ale też i ważnym źródłem finansowania pozwów cywilnych o resztę 

należnych utraconych w banku środków. Niestety decyzje te są nieprawomocne, a po 

przejęciu Idea Bank przez Bank Pekao bez roszczeń o GetBack, tym samym zawieszeniu 

uległy postepowania przeciwko Idea Bankowi. 

Senator Kazimierz Kleina uważa, że należy wystąpić do UOKiK, Komisji Nadzoru 

Finansowego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i do Premiera, aby instytucje te 

przekazały jakie zmiany w ustawach należy dokonać, by nie dochodziło w przyszłości do tego 

typu afer.  

Pan Marek Dziduszko zwrócił uwagę uczestnikom posiedzenia, że już rok temu prezes 

UOKiK wydał decyzję, że GetBack stosuje praktyki missilingowe czyli wprowadzające 

nabywców obligacji w błąd. Z uzasadnienia decyzji wynika jednakże, że występowanie 

wobec GetBack z powództwem cywilnym jest bezcelowe.  

Pani Joanna Bucholc uważa, że państwo zawiodło i że robi wszystko, aby zablokować 

dochodzenie roszczeń przez osoby poszkodowane w tej aferze. 

 

Na zakończenie przewodniczący Zespołu zwrócił się do uczestników posiedzenia  

o przesłanie drogą elektroniczną pytań, które po dołączeniu do już istniejącej listy, zostaną 

przesłane prezesowi UOKiK. 

 

(P.B.) 


