
Warszawa, 13 grudnia 2021 r.  

 

 

 

Protokół nr 10 z posiedzenia Senackiego Zespołu do Spraw Spółki GETBACK S.A. 

 

 

Senacki Zespół do Spraw Spółki GETBACK S.A., zorganizował 13 grudnia 2021 r. 

dziesiąte posiedzenie Zespołu, dotyczące: Informacji Ministra Finansów na temat działalności 

MF, podjętej ws. oferowania obligacji GetBack S.A., dystrybuowanych przez  

tę spółkę oraz za pośrednictwem innych podmiotów, w tym instytucji finansowych. 

 

Pani Katarzyna Przewalska, dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku 

Finansowego w Ministerstwie Finansów odniosła się do zastrzeżeń NIK w kwestii działań 

Ministerstwa Finansów w sprawie oferowania obligacji GetBack S.A. Główne zastrzeżenie 

dotyczy opóźnienia wdrożenia dyrektywy MiFID II UE o 108 dni do porządku prawnego.  

W opinii MF, przekazanej NIK, opóźnienie to pozostało bez wpływu na postępowanie. 

Przewidziane ustawą implementującą tę dyrektywę zmiany definicji oferowania  

i przyjmowania oraz przekazywania zleceń nie wynikały z potrzeby implementacji przepisów 

dyrektywy MiFID II UE, a wynikały wyłącznie z obserwacji zjawisk zachodzących  

na krajowym rynku kapitałowym. Pani dyrektor poinformowała, że w wyniku wniosków  

po aferze spółki GetBack S.A., Rząd zaproponował wprowadzenie szeregu rozwiązań, które 

zostały przyjęte ustawą o wzmocnieniu nadzoru z 2018 roku, mającą na celu wzmocnienie 

instrumentów nadzorczych wobec podmiotów nadzorowanych oraz dającą niezależność 

finansową Komisji Nadzoru Finansowego, a także wzmacniającą współpracę między 

organami nadzoru a organami prokuratury oraz innych służb, stojących na straży 

bezpieczeństwa obywateli. Przedstawicielka Ministerstwa nadmieniła, iż został uruchomiony 

Fundusz Edukacji Finansowej, który uczy poruszać się na współczesnym rynku kapitałowym. 

Pani dyrektor dodała, że z wymienionego funduszu płyną środki z sankcji, nakładanych na 

rynek finansowy. Pani Katarzyna Przewalska stwierdziła, że Ministerstwo Finansów podjęło 

przede wszystkim działania legislacyjne: wspomniane wzmocnienie nadzoru, zwłaszcza  

w zakresie organizacyjnym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, który stał się państwową 

osobą prawną. Według słów pani dyrektor, polepszeniu uległa również współpraca organów 

państwa w zakresie nadzoru nad funkcjonowaniem rynku finansowego poprzez rozszerzenie 



składu Komisji Nadzoru Finansowego o czterech dodatkowych członków, wśród których  

są przedstawiciele prezesa Rady Ministrów, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, prezesa 

UOKiK oraz ministra właściwego do spraw koordynowania działalności Służb Specjalnych, 

co zapewnia MF dostęp do bieżących informacji. 

Pani dyrektor Przewalska uzupełniła informację o następujące działania Ministerstwa 

Finansów: zwiększenie transparentności emisji papierów wartościowych poza rynkiem 

regulowanym, zaznaczyła, że wdrożono następujące instrumenty, mające gwarantować 

finansowe bezpieczeństwo: poszerzony skład Komisji Nadzoru Finansowego, 

wyeliminowanie „pełzających” ofert prywatnych oraz wprowadzenie odpowiedzialności 

osobistej członków zarządów. 

 

           Poszkodowani w aferze spółki GetBack S.A. poprosili, z poparciem 

przewodniczącego Zespołu senatora Leszka Czarnobaja, o możliwość spotkania  

z legislatorem wytypowanym przez MF, a także o rozpatrzenie założenia funduszu 

rekompensat, zasilanego z kar nakładanych przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego  

na podmioty, które działały nieuczciwie na rynku polskim. Fundusz ten miałby stałe działanie 

na rzecz wielu poszkodowanych konsumentów. Przedstawiciele poszkodowanych 

zaapelowali o przeprowadzenie kontroli krzyżowej.        

 

           Pan przewodniczący, senator Leszek Czarnobaj wraz z członkami Zespołu poprosili 

o pisemną odpowiedź Ministerstwa Finansów, kierując tę prośbę za pośrednictwem pani 

dyrektor Katarzyny Przewalskiej do pana wiceministra Piotra Patkowskiego, na pytanie 

czy zostały wzięte pod uwagę i podjęte prace w MF nad wspomnianym funduszem 

rekompensat oraz poprosili o wyznaczenie terminu spotkania z wiceministrem finansów 

Piotrem Patkowskim w celu kontynuacji tematu posiedzenia. 

 

 

A.D. 
Biuro Spraw Senatorskich        

                                           

 

   

 


