
Warszawa, 10 stycznia 2022 r.  

 

 

 

Protokół nr 11 z posiedzenia Senackiego Zespołu do Spraw Spółki GETBACK S.A. 

 

 

Senacki Zespół do Spraw Spółki GETBACK S.A. zorganizował 10 stycznia 2022 r. 

jedenaste posiedzenie Zespołu, będące kontynuacją poprzedniego, z 13 grudnia 2021 roku. 

 

Wiceminister finansów, Piotr Patkowski poinformował uczestników spotkania,  

iż wypłaty odszkodowań poszkodowanym w aferze Getback przez Skarb Państwa mogą 

zostać zrealizowane na podstawie prawomocnych wyroków sądowych. Minister Patkowski 

zaznaczył, że do naprawienia szkody bądź krzywdy obligują Skarb Państwa prawomocne 

orzeczenia sądowe. W budżecie państwa jest odpowiednia podstawa do wypłaty rekompensat,  

w ramach tzw. rezerwy na zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa. Wiceminister finansów 

stwierdził, że Ministerstwo czeka na rozstrzygnięcia sądowe i decyzję, jak uprawnione  

do tego organy określą zobowiązania Skarbu Państwa, do odszkodowania bądź do krzywdy  

w przypadku poszkodowanych obligatariuszy. W odpowiedzi na możliwość stworzenia 

funduszu rekompensat zasilanego z kar nakładanych przez Urząd Komisji Nadzoru 

Finansowego na podmioty, które działały nieuczciwie na rynku polskim, pan minister 

poinformował, iż powołanie takiego funduszu okazało się (…) utrudnione z uwagi  

na obowiązujące uwarunkowania prawne, w ramach których fundusz taki musiałby 

funkcjonować. (…) wprowadzono rozwiązanie prewencyjne w postaci Funduszu Edukacji 

Finansowej, którego głównym zadaniem jest zwiększenie świadomości finansowej Polaków 

(…). 

Wiceminister Piotr Patkowski stwierdził, że ustawa o zmianie niektórych ustaw  

w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów  

na tym rynku, umożliwiła, między innymi, wcześniejszą identyfikację zagrożeń, związanych 

z jego funkcjonowaniem.  

 

           Obecny na posiedzeniu zastępca rzecznika finansowego, Paweł Zagaj zauważył,  

że istotne obecnie jest stworzenie podmiotów, które, na wczesnym etapie, będą reagowały  

i będą obserwowały rynek. Jeśli na poziomie systemowym powstanie między nimi sieć, 



będąca gwarantem wczesnej diagnozy, umożliwi to w konsekwencji szybką reakcję  

na pojawiające się zjawiska rynku finansowego. 

 

          Radca prawny, Beata Strzyżowska, której klientami są poszkodowani w aferze 

Getback, wyszła z propozycją rozważenia inicjatywy ustawodawczej, bazującej na trzech 

filarach, którymi byłyby: po pierwsze, pomoc poszkodowanym w otwarciu sądów poprzez 

możliwość skorzystania z preferencyjnej opłaty sądowej w kwocie tysiąca złotych. Po drugie, 

umożliwienie poszkodowanym składania pozwów według sądu właściwego dla ich miejsca 

zamieszkania oraz, po trzecie, wydłużenie okresu przedawnienia roszczeń osób 

poszkodowanych do 10-ciu lat od chwili powstania szkody, bez względu na to kiedy 

poszkodowany się o niej dowiedział, aby prostym zarzutem przedawnienia pozwy nie zostały 

oddalone.   

     

 

           Senator Leszek Czarnobaj zachęcił poszkodowanych do uprzedniego pisemnego 

przekazania pytań na wskazany przez Ministerstwo adres, celem przygotowania się  

do rozmów podczas spotkania 12 stycznia br., poszkodowanych obligatariuszy  

z wiceministrem Piotrem Patkowskim w Ministerstwie Finansów.  

Przewodniczący Zespołu zapowiedział również kolejne spotkania w Senacie RP. 

 

 

A.D. 
Biuro Spraw Senatorskich        

                                           

 

   

 


