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Notatka z piętnastego posiedzenia Senackiego Zespołu ds. Spółki GetBack S.A. 

 

 

W dniu 19 lipca 2022 r. odbyło się posiedzenie Senackiego Zespołu ds. Spółki GetBack S.A., 

podsumowujące i kończące jego działalność. W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele 

Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack S.A. oraz inne osoby poszkodowane w tej 

sprawie.  

Przewodniczący Zespołu, senator Leszek Czarnobaj poinformował, że choć Zespół kończy swoją 

działalność, to kontynuować ją będą komisje senackie, rozpoczynając prace legislacyjne nad projektami 

ustaw, mających na celu ochronę osób inwestujących w produkty rynku finansowego.  Zapewnił, że na 

posiedzenia komisji zapraszani będą nadal przedstawiciele osób poszkodowanych. Przekazał, że 

pomimo, iż Zespół nie miał takich uprawnień jak komisja śledcza, to i tak udało się pozyskać obszerną 

wiedzę na temat afery GetBack i rozpocząć pracę nad propozycjami rozwiązań.   

Przedstawiciele osób poszkodowanych w aferze GetBack podziękowali Zespołowi za podjęcie tak 

trudnego tematu, za pracę i chęć przygotowania rozwiązań systemowych. Przekazali, że celem osób 

poszkodowanych jest wprowadzenie takich rozwiązań prawnych, które pozwolą im odzyskać utracone 

środki, na podstawie postępowania administracyjnego, bez konieczności kierowania spraw do sądu. 

Według nich, takim rozwiązaniem mogłoby być utworzenie funduszu rekompensat, z którego 

poszkodowani z góry mieliby wypłacone odszkodowanie, bez oczekiwania na ściągnięcie przez 

państwo należności od firm, urzędów i osób, które oszukały i okradły pokrzywdzonych w aferze. Rolą 

państwa jest określenie kręgu podmiotów, które były zamieszane w aferę, a następnie odzyskanie od 

nich nieprawnie pozyskanych środków. Poszkodowani zarzucają instytucjom państwowym opieszałość 

w działaniu, niekompetencję i brak właściwego nadzoru nad rynkiem finansowym. Liczą na taką 

zmianę przepisów, która będzie chroniła przyszłych inwestorów, ale przede wszystkim przestanie na 

chwilę obecną blokować dochodzenie roszczeń w sądach cywilnych przez osoby pokrzywdzone. 

Wyrazili również swoje rozczarowanie postawą organów państwa – o tak dużej aferze mówi się albo 

niewiele, albo wcale. Poszkodowani obawiają się więc, że afera ta może nie zostać nigdy wyjaśniona.  

Przestrzegli też, że w przypadku braku zmian w przepisach, w bardzo niedługim czasie będzie można 

spodziewać się wybuchu kolejnych, podobnych afer. Jako przykład sprawy, która miała zupełnie inne 

zakończenie przytoczyli amerykańską aferę Madoffa. Zwrócili uwagę, że w tamtym przypadku ludzie 

odzyskali pieniądze, ale decydująca była wola państwa w wyjaśnieniu sprawy, a tej w Polsce brakuje.  



Senator Wadim Tyszkiewicz zwrócił uwagę, że choć Zespół włożył wiele pracy, aby stworzyć 

podwaliny dla prac komisji senackich, to można powiedzieć,  że w spotkaniach „…przekonani 

przekonywali przekonanych”. Niestety, z takiego działania niewiele wynika, ponieważ z jednej strony 

zaangażowanie w sprawę GetBack postrzegane jest jako „robienie polityki” przez opozycję, z drugiej  

nie ma w parlamencie woli ze strony rządzących, aby wysłuchać pokrzywdzonych, wyciągnąć wnioski i 

przełożyć to na konkretne rozwiązania legislacyjne, które zostaną przyjęte przez Sejm.  

Senator Krzysztof Kwiatkowski wspomniał, że założeniem Zespołu było rozpoczęcie prac 

legislacyjnych od zmian jak najmniej kontrowersyjnych, takich jak wydłużenie terminu przedawnienia 

roszczenia, możliwość stawania przed sądem właściwym miejscu zamieszkania poszkodowanego, czy 

zmiany wysokości opłat sądowych w sprawach o roszczenia. Byłby to punkt wyjścia do kolejnych, dalej 

idących zmian. Niestety senatorowie spotkali się z oporem i stwierdzeniem, że proponowane zmiany  

będą faworyzować poszkodowanych w aferze GetBack. Senator podkreślił, że nie udało się sprawić, 

aby sytuacja, w której doszło do rozwoju afery i w której znajdują się obecnie poszkodowani 

postrzegana była jako niedomaganie państwa. Nie udało się również przekonać społeczeństwa, że to 

państwo polskie nie dopełniło staranności w zakresie ochrony obywateli.  

Kończąc posiedzenie, senator Leszek Czarnobaj  powtórzył to, co wybrzmiało w wypowiedziach 

senatora Tyszkiewicza i senatora Kwiatkowskiego - najprawdopodobniej  nie uda się  uchwalić ustawy, 

na mocy której państwo polskie zwróci  poszkodowanym 2,5 mld zł. Nie ma w kwestii rozwiązania tej 

sprawy przychylności rządu, prokuratury, KNF ani innych instytucji. Dlatego trzeba metodą małych 

kroków szukać innych rozwiązań. Być może szansą dla poszkodowanych byłaby możliwości 

skorzystania z Funduszu Sprawiedliwości. Ważne jest, by nie przestawać działać i próbować stworzyć 

podwaliny pod rozwiązania, które w przyszłości pozwolą uniknąć podobnych oszustw. Jednocześnie 

poszkodowani muszą nastawić się na to, że walka o sprawiedliwość i odzyskanie utraconych środków 

będzie długa.  

 

BSS (D.W.) 


