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

 

W dniu 23 listopada 2021 r. w gmachu Senatu odbyło się dziewiąte posiedzenie 

Senackiego Zespołu ds. Spółki GetBack S.A., z udziałem Prezesa Polskiej Agencji Nadzoru 

Audytowego, przedstawicieli Biura Rzecznika Finansowego oraz przedstawicieli 

Ministerstwa Finansów, a także osób poszkodowanych w aferze GetBack.  

Prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, pan Marcin Obroniecki przedstawił 

informację na temat działań Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA) w sprawie 

spółki GetBack. Przypomniał, że Agencja została powołana w 2020 r., w celu zwiększenia 

niezależności nadzoru od środowiska biegłych rewidentów i firm audytorskich oraz poprawy 

jakości badań sprawozdań finansowych. Zgodnie z przepisami, Agencja przejęła zadania 

likwidowanej Komisji Nadzoru Audytowego, która miała uprawnienia do przeprowadzania 

kontroli dotyczących badania ustawowego jednostek zainteresowania publicznego, lecz do  

czerwca 2017 r. nie mogła prowadzić postępowań administracyjnych. Prezes poinformował, 

że Komisja Nadzoru Audytowego przeprowadziła kontrolę sprawozdań finansowych spółki 

GetBack za 2015 i 2016 r. oraz za 1. kwartał i 1. półrocze 2017 r. dopiero po uzyskaniu przez 

spółkę statusu jednostki zainteresowania publicznego. Skutkiem kontroli było wszczęcie 

przez Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego postępowania administracyjnego i 

dyscyplinarnego, do których później Agencja przystąpiła na prawach strony. Z informacji 

uzyskanych przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego wynika, że Polska Izba Biegłych 

Rewidentów prowadzi połączone postępowania administracyjne wobec firm audytorskich 

badających sprawozdania finansowe GetBack S.A., a przed Krajowym Rzecznikiem 

Dyscyplinarnym prowadzone są cztery postępowania dyscyplinarne – wobec członków 

Zarządu spółki GetBack S.A. oraz wspólników powyższych firm audytorskich.  Prowadzone 

jest też postępowanie dyscyplinarne w sprawie naruszeń standardów wykonywania zawodu 

przez biegłych rewidentów podczas badania sprawozdania finansowego spółki GetBack S.A.  

Z kolei PANA w czerwcu 2020 r. wszczęła postępowanie administracyjne wobec firmy 

audytorskiej, w imieniu której zostało przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego 



spółki GetBack za 2017 r. Prowadzone jest także przez Agencję postępowanie dyscyplinarne 

w sprawie naruszeń krajowych standardów wykonywania zawodu podczas wykonywania 

badań wskazanego sprawozdania finansowego. Decyzję w tych sprawach PANA podejmie 

najprawdopodobniej do końca 2021 r. Dopóki jednak decyzja nie będzie prawomocna, 

Agencja nie będzie mogła przekazać informacji o niej do wiadomości publicznej, zarówno ze 

względu na dobro sprawy, jak i obowiązujące przepisy prawne. Prezes Marcin Obroniecki 

wyjaśnił, że za wcześniejsze sprawozdania finansowe spółki odpowiada samorząd 

rewidentów, bo to on wówczas pełnił funkcje organu kontrolującego. 

Przewodniczący Zespołu, senator Leszek Czarnobaj poprosił o przekazanie informacji 

o tym, co do tej pory przeszkadzało w działalności Agencji, ale także co należy poprawić i 

jakie przepisy trzeba zmienić, aby skuteczność kontroli w takich podmiotach jak spółka 

GetBack S.A. była lepsza.  

Odpowiadając na pytanie przewodniczącego zespołu senatora Leszeka Czarnobaja, prezes 

Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego poinformował, że jednym z działań było 

wystąpienie przez Agencję do Ministerstwa Finansów o objęcie statusem jednostki 

zainteresowania publicznego także emitentów certyfikatów inwestycyjnych. Jak wyjaśnił, 

jeśli spółka nie ma takiego statusu i nie jest notowana na giełdzie a emituje obligacje, to 

PANA nie otrzymuje o niej żadnych informacji.   

Obecni na posiedzeniu przedstawiciele osób poszkodowanych w aferze GetBack 

podkreślali, że najważniejsze dla nich jest ukaranie winnych i 100-procentowy zwrot 

utraconych pieniędzy, a nie trwające w nieskończoność prace nad zmianą i uszczelnieniem 

przepisów. W ich ocenie nad całą aferą „rozłożono parasol ochronny”, a poszkodowanych 

zostawiono samym sobie. Poszkodowani nie widzą też woli państwa, aby ten problem 

rozwiązać. Zwrócili uwagę, że rynek finansowy nie będzie funkcjonował prawidłowo, jeśli te 

jego elementy, które nie zadziałały w określonych sytuacjach, nie zostaną naprawione. Do 

tego potrzebne są jednak systemowe rozwiązania. Trzeba szczerze rozmawiać o tym, kto 

zawinił, dlaczego i w jaki sposób oraz o tym, jakie konsekwencje taka osoba ma ponieść. 

Tymczasem, jeśli winni nie zostaną ukarani, to będzie to oznaką przyzwolenia dla oszustów 

na bezkarne działanie. W ocenie pokrzywdzonych w aferze GetBack zawiodło państwo, 

zawiodły urzędy, i niestety nie widać, aby wyciągnięto wnioski i coś się miało zmienić. 

Pokrzywdzeni również pytali o status firmy Deloitte, która prowadziła audyt w spółce 



GetBack S.A. Poprosili o odpowiedź na pytanie, czy Deloitte nadal posiada uprawnienia 

audytorskie, a jeśli tak jest, to dlaczego, skoro firma dopuściła się nadużyć.  

Prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego  wyjaśnił, że działając na podstawie 

przepisów prawa, nie można odebrać uprawnień firmie, co do której nie zapadły  prawomocne 

decyzje w prowadzonym postępowaniu. Dopiero po uprawomocnieniu się decyzji można 

będzie podjąć takie działania. Ponadto, wydana prawomocna decyzja będzie pomocna w 

wytaczanych przez osoby pokrzywdzone sprawach z powództwa cywilnego.   

W opinii senatora Leszek Czarnobaja potrzebne jest stworzenie systemu, który na bazie 

posiadanej informacji, wiedzy i doświadczenia, będzie pozwalał wyszkolonej kadrze jak 

najszybciej zapobiegać podobnym aferom.  

Agnieszka Stachniak, zastępca Dyrektora w Departamencie Efektywności Wydatków 

Publicznych i Rachunkowości w Ministerstwie Finansów, odpowiadając na prośbę 

senatora Leszka Czarnobaja o przygotowanie na kolejne posiedzenie Zespołu wykazu 

przepisów i aktów prawnych, które na bazie wniosków z afery GetBack należy zmienić, 

przekazała, że taki materiał zostanie przygotowany i przedstawiony członkom Zespołu.  

Przewodniczący zespołu senator Leszek Czarnobaj poinformował, że na kolejne 

posiedzenie Zespołu, które odbędzie się w grudniu br. zostanie zaproszony Prokurator 

Generalny oraz Minister Finansów. Z kolei na planowanym posiedzeniu 15 kwietnia 2022 r., 

na które zaproszeni zostaną przedstawiciele wszystkich instytucji, które brały udział we 

wcześniejszych spotkaniach, podsumowane zostaną prace zespołu i przedstawione będą 

propozycje zmian przepisów w polskim prawodawstwie. Przygotowany zostanie również 

materiał, który wskaże na bazie wniosków z afery GetBack, co w polskim prawie należy 

zmienić, by takie sytuacje już nigdy nie miały miejsca oraz pokaże, w jaki sposób pomóc 

pokrzywdzonym, by mogli odzyskać swoje pieniądze.  

 

BSS (D.W.) 

 

 


