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

 

W dniu 6 października 2021 r. w gmachu Senatu odbyło się ósme posiedzenie Senackiego 

Zespołu ds. Spółki GetBack S.A., z udziałem przedstawicieli Giełdy Papierów 

Wartościowych oraz przedstawicieli osób poszkodowanych w aferze GetBack S.A. 

Posiedzenie było kolejnym już spotkaniem z przedstawicielami instytucji zajmujących się 

aferą GetBack S.A, których działalność w tym zakresie została oceniona w raporcie 

Najwyższej Izby Kontroli.  

Rozpoczynając posiedzenie Przewodniczący Zespołu, senator Leszek Czarnobaj 

zwrócił się do Prezesa Giełdy Papierów Wartościowych pana Marka Dietla z prośbą  

o przekazanie informacji, jaka była reakcja zarządu giełdy na raport Najwyższej Izby Kontroli  

w sprawie afery spółki GetBack S.A. Prezes Giełdy Papierów Wartościowych (GPW)  

pan Marek Dietl zauważył, że afera spółki GetBack S.A. położyła się cieniem na rynku 

kapitałowym. Giełda Papierów Wartościowych dopuściła do obrotu akcje i obligacje tej 

spółki albowiem miały one pozytywne rekomendacje. Prezes zaznaczył, że Najwyższa Izba 

Kontroli w swoim raporcie słusznie zauważa, że GPW nie naruszyła prawa dopuszczając do 

obrotu akcje i obligacje spółki GetBack S.A. Zdaniem prezesa po tych negatywnych 

doświadczeniach pracownicy giełdy winni z uwagą badać papiery wartościowe oferowane na 

giełdzie. Zespół oceniający papiery wartościowe trafiające na giełdę został wzmocniony przez 

osoby mające uprawnienia biegłego rewidenta. Prezes podkreślił, że spółka GetBack S.A. 

otrzymała w roku 2018 nagrodę za najszersze wykorzystanie rynku kapitałowego.  

Po ujawnieniu afery prezes zaakcentował, że pracownicy giełdy czują się oszukani choć 

działali zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami prawa. Prezes wyraźnie podkreślił, 

że do giełdy wpłynął anonim informujący o nieprawidłowościach w spółce GetBack S.A. 

Prezes Dietl podkreślił, że to był anonim jakich wiele otrzymują, a nie zawiadomienie 

sygnalisty. Prezes wyraźnie zaznaczył, że giełda nie posiada uprawnień kontrolnych, może co 

najwyżej zawiesić obrót papierami wartościowymi. Nadzór nad rynkiem kapitałowym 

sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. 



Pan Piotr Borowski, członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych podkreślił,  

że anonim prezentował model biznesowy spółki, który jest typowy dla takich spółek.  

W anonimie nie przedstawiono jakąkolwiek działalność przestępczą, nie było zatem podstaw 

do wystąpienia giełdy np. do Komisji Nadzoru Finansowego lub Prokuratury.  

Przewodniczący Zespołu, senator Leszek Czarnobaj poinformował uczestników 

posiedzenia, że zespół spotyka się ze wszystkimi podmiotami, które były zaangażowane  

w sprawę spółki GetBack S.A. Senator podkreślił, że na spotkaniach starają się dociec czy 

wszystkie brakujące akty prawne zaczęły już obowiązywać, aby taka afera już się nie 

pojawiła. Jego zdaniem nie powinna wydarzyć się taka sytuacja, że spółka nadzorowana przez 

Komisję Nadzoru Finansowego i następnie nagradzana przez Giełdę Papierów 

Wartościowych, jest później uznawana za piramidę finansową. Brakuje elementów 

pozwalających na skuteczną weryfikację finansową. Inwestor, nie znający się w zawiłościach 

rynku kapitałowego, nie powinien być, zdaniem senatora, wprowadzany w błąd. W związku  

z tym senator zwrócił się do przedstawicieli giełdy o wskazanie jakich przepisów prawnych 

im brakuje. W odpowiedzi prezes Dietl, przekazał, że po aferze spółki GetBack S.A. obligacje 

niepubliczne zaczęły być również rejestrowane. Organizowane są też szkolenia  

z zasad ochrony rynku kapitałowego.  

Senator Władysław Komarnicki przed zadaniem serii pytań, zwrócił się do 

przedstawicieli giełdy o udzielanie precyzyjnych wyjaśnień, albowiem zostaną one zebrane  

w raporcie końcowym jaki przygotuje zespół. Pan Senator uważa, że ze środków uzyskanych 

za szkolenie zasad ochrony rynku kapitałowego Państwo powinno zwrócić poszkodowanym 

2,5 mld złotych. Senator zapytał „skąd wynikł brak zastrzeżeń GPW do wysokiego zadłużenia 

GetBack S.A. na etapie dopuszczania obligacji  publicznych GetBack S.A. do obrotu na rynku 

regulowanym”. Prezes Dietl poinformował, że taki jest model biznesowy firm 

windykacyjnych, które duże zadłużenie finansują emisjami papierów wartościowych. Senator 

dociekał też dlaczego GPW nie zareagowała na doniesienia sygnalisty. W odpowiedzi prezes 

Dietl stanowczo stwierdził, że to nie było doniesienie sygnalisty lecz anonim, nie było zatem 

możliwości weryfikacji informacji w nim zawartych. Ponadto zawiadomienie nie dotyczyło 

żadnego obszaru, który dotyczy giełdy. Prezes podkreślił, że giełda nie jest instytucją 

państwową. Senator Komarnicki zauważył, że w lutym 2018 r. Giełda Papierów 

Wartościowych uwiarygodniła spółkę GetBack S.A. przyznając jej nagrodę za szczególne 

osiągnięcia w nowych modelach inwestycyjnych. Senator dopytywał, czy giełda poczuwa się 



do odpowiedzialności wobec obligatariuszy, albowiem wizerunek spółki GetBack S.A. zyskał 

dzięki tej nagrodzie.  

Udzielając odpowiedzi Prezes Dietl poinformował, że nagroda została przyznana na 

podstawie publicznie dostępnych informacji, nic nie wskazywało na złą sytuację spółki. 

Agencje ratingowe i domy maklerskie dawały rekomendacje - kupuj albo kumuluj. Pierwsze 

informacje, że sytuacja spółki pogorszyła się, pojawiły się kilka tygodni po tym jak giełda 

przyznała jej nagrodę.  

Senator Czarnobaj zapytał dlaczego giełda przyznając nagrodę spółce nie weryfikowała 

uprzednio spółki. Prezes Dietl odpowiedział, że głównym kryterium był rekomendacje 

agencji ratingowych i domów maklerskich a także ilość emitowanych akcji i obligacji. 

Przyznając nagrodę, giełda opierała się tylko na informacjach publicznych, które były 

niezwykle dla tej spółki korzystne.  

Anna Kowalczyk, przedstawicielka poszkodowanych obligatariuszy GetBack S.A. 

pytała, kim był audytor spółki GetBack. Prezes Dietl odpowiedział, że to był Deloitte. 

Podkreślił, że giełda nie zabrania inwestorom podejmowania ryzyka, a w tym czasie obligacje 

wyemitowane przez spółkę były wyżej oprocentowane od obligacji wyemitowanych przez 

Skarb Państwa.  

Prezes Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack S.A., pan Artiom 

Bujan, poinformował uczestników posiedzenia, że sygnalistą był pan Rafał Orłowski, który 

jest obecny na sali. Pytał prezesa giełdy jak weryfikuje się spółki wchodzące na giełdę i czy 

weryfikuje się sprawozdanie finansowe złożone do Krajowego Rejestru Sądowego.  

Pan Artiom Bujan, pytał „na jakiej podstawie twierdzicie, że wszystko było w porządku  

i dlaczego giełda zawiesiła obrót akcjami na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego w 2018 

roku ? Jak zamierzają dojść do ugody z poszkodowanymi akcjonariuszami  

i obligatariuszami?”. Prezes Dietl odpowiedział, że również i Giełda Papierów 

Wartościowych jest poszkodowana w tej sprawie, i że jest zainteresowana otrzymaniem 

odszkodowania.  

Pan Piotr Borowski powołując się na raport Najwyższej Izby Kontroli stwierdził, że 

dopuszczenie na giełdę papierów wartościowych spółki GetBack S.A. odbyło się zgodnie  

z prawem. Zawieszenie obrotu papierami wartościowymi spółki odbyło się na wniosek 



Komisji Nadzoru Finansowego. Giełda nie sprawdza sprawozdania finansowe złożone do 

Krajowego Rejestru Sądowego.  

Kolejny przedstawiciel poszkodowanych, pan Rafał Orłowski pytał jaka jest reakcja  

giełdy, jeśli stwierdzi ona manipulacje kursem akcji lub obligacji. Prezes Dietl odpowiedział, 

że giełda zatrudnia ok 200 osób, jest zatem małą instytucją, a jej celem jest kojarzenie 

kupujących i sprzedających. Posiadają włoski system wykrywania nadużyć, mają też własny 

lepszy system wykrywania manipulacji kursem. Nadużycia zgłaszają do Komisji Nadzoru 

Finansowego.  

Pan Artiom Bujan pytał dlaczego Giełda Papierów Wartościowych nie figuruje  

w rejestrze podmiotów pokrzywdzonych w aferze spółki GetBack S.A. Pan Rafał Orłowski 

pytał, czy giełda zamierza wystąpić o odszkodowanie do audytora Deloitte, który wprowadził 

ją w błąd odnośnie rzeczywistej kondycji finansowej spółki GetBack S.A. Prezes giełdy 

poinformował uczestników posiedzenia, że nie rozpatrywali wystąpienia o odszkodowanie od 

audytora, czego jednakże po dzisiejszym posiedzeniu Zespołu nie wykluczają.  

 

Senator Czarnobaj zwrócił się do uczestników posiedzenia z prośbą o rozważenie czy  

z kar, które nakłada Komisja Nadzoru Finansowego jakąś część powinno się przeznaczyć na 

działalność ochronną firm audytorskich. Kończąc posiedzenie Pan Senator zapowiedział 

kolejne, które odbędzie się 23 listopada 2021 r. a uczestniczyć w nim będzie przedstawiciel 

nadzoru audytorskiego.  

 

(P.B.) 


