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Warszawa, 26 kwietnia 2022 r. 

 

 

 

Notatka z konferencji Senackiego Zespołu do Spraw Spółki GetBack S.A. 

 

W dniu 26 kwietnia 2022 r. w gmachu Senatu odbyła się konferencja Senackiego Zespołu 

ds. Spółki GetBack S.A., podsumowująca prace Zespołu oraz prezentująca wnioski z tych 

prac. W konferencji udział wzięli przedstawiciele instytucji, które zostały wymienione w 

raporcie Najwyższej Izby Kontroli: „Działalność organów i instytucji państwowych oraz 

podmiotów organizujących rynek finansowy wobec spółki GetBack S.A., podmiotów 

oferujących jej papiery wartościowe oraz ją audytujących”. 

Otwierając konferencję Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki podziękował 

Przewodniczącemu Zespołu ds. Spółki GetBack, senatorowi Leszkowi Czarnobajowi oraz 

członkom Zespołu za podjęcie się trudnego zadania, wielogodzinne prace i rozmowy z 

przedstawicielami różnych instytucji sprawującymi kontrolę nad rynkiem finansowym. To 

przyczyniło się do pogłębienia wiedzy na temat działalności spółki GetBack S.A, a także do 

określenia transparentności działań organów państwa. Pan Marszałek podkreślił, że choć 

Senat RP nie ma możliwości powoływania komisji śledczych, to mimo wszystko jego 

konkretne działania służą obywatelom. 

Przewodniczący Senackiego Zespołu do Spraw Spółki GetBack S.A., senator Leszek 

Czarnobaj poinformował, że efekty prac Zespołu zostaną zaprezentowane podczas prac 

Senatu i jego organów, w postaci konkretnych propozycji ustawodawczych, mających na celu 

stworzenie systemu ochrony nieprofesjonalnych inwestorów. Wskazany zostanie kierunek 

zmian, których należy dokonać w polskim systemie prawnym w celu wzmocnienia nadzoru 

nad rynkiem finansowym.  

Stanisław Jarosz, Dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów Najwyższej Izby 

Kontroli przypomniał zaproszonym gościom, że w wyniku kontroli działalności organów i 

instytucji państwowych oraz podmiotów organizujących rynek finansowy wobec spółki 

GetBack S.A., przeprowadzonej na wniosek Prezesa Rady Ministrów, Najwyższa Izba 

Kontroli wykazała, że instytucje państwowe nie zapewniły właściwej ochrony konsumentów 
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przed niezgodną z prawem działalnością Spółki GetBack S.A. oraz podmiotów oferujących i 

dystrybuujących jej papiery wartościowe. Stwierdzono, że działania były nieadekwatne do 

istoty i skali zagrożeń oraz nie w pełni rzetelne, a organ nadzoru nie zapewnił należytej 

ochrony inwestorów, nabywających papiery wartościowe spółki GetBack S.A.  Po kontroli 

NIK przygotowała raport zawierający 11 wniosków, a całość dokumentacji przekazano 

prokuraturze. W związku z brakiem jakiejkolwiek reakcji, NIK przygotowała własne 

zawiadomienie do prokuratury, które jest obecnie procedowane. Spośród trzech 

najważniejszych wniosków raportu pierwszy dotyczy zmiany przepisów o tajemnicach 

ustawowo chronionych, którymi objęte są działania Komisji Nadzoru Finansowego i jej 

urzędu. NIK oceniła, że służą one przede wszystkim ochronie interesów podmiotów rynku 

finansowego, a pomijają interesy osób poszkodowanych, gdyż zgodnie z obowiązującym 

systemem prawnym akta kontroli nie mogą być przekazane prokuraturze bez postanowienia 

sądu. Drugi wniosek dotyczy wzmocnienia ochrony inwestorów na rynku finansowym, 

poprzez obniżenie kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym, obowiązek nagrywania 

rozmów sprzedażowych podczas transakcji realizowanych nie tylko na odległość, ale także w 

siedzibie podmiotów oferujących instrumenty finansowe, rozszerzenie obowiązków i 

uprawnień Komisji Nadzoru Finansowego oraz Prezesa UOKiK dotyczących ostrzeżeń 

publicznych oraz uprawnień Rzecznika Finansowego. Trzeci wniosek zmierza do takiego 

ukształtowania zasad postępowania cywilnego, aby wzmocnić pozycję konsumentów, np. 

poprzez zwiększenie aktywności sądów w zakresie postępowania dowodowego lub 

wprowadzenie odwróconego ciężaru dowodowego. Najwyższa Izba Kontroli zaproponowała 

zmianę ustawy o NIK w zakresie umożliwienia dołączania do dokumentów przekazywanych 

do prokuratury całości dokumentacji, również w części objętej tajemnicą bankową i tajemnicą 

zawodową nadzoru finansowego, a także przywrócenie Bankowemu Funduszowi 

Gwarancyjnemu statusu państwowej osoby prawnej, tak, aby mógł podlegać kontroli NIK. 

Ponadto poparła wniosek Ministra Sprawiedliwości o uregulowanie w Kodeksie karnym 

szczególnego typu przestępstwa – oszustwa finansowego o charakterze piramidy finansowej. 

Dyrektor Jarosz przekazał, że w ocenie Najwyższej Izby Kontroli konieczne jest 

wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych, zabezpieczających poszkodowanych 

uczestników rynku finansowego.  

Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Marcin Wiącek przedstawił informację na temat 

dotychczasowych działań Rzecznika na rzecz osób poszkodowanych w sprawie GetBack S.A. 

Podkreślił, że choć osobom poszkodowanym przysługują roszczenia majątkowe, wywodzące 
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się z orzeczeń sądowych lub decyzji Prezesa UOKiK, to Bankowy Fundusz Gwarancyjny, 

wydając decyzję o przymusowej restrukturyzacji Idea Banku, zamknął możliwość realizacji 

tych roszczeń. Wskutek takiej decyzji na PKO BP nie zostały przeniesione zobowiązania 

wynikające z roszczeń poszkodowanych przez GetBack S.A. Nie pozostawiono również 

wystarczającego majątku, pozwalającego na zaspokojenie roszczeń z majątku Idea Banku. 

Ponieważ takie sytuacje nie powinny mieć miejsca w świetle zasady demokratycznego 

państwa prawnego, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego została wniesiona skarga o 

uchylenie przedmiotowej decyzji, którą to sąd następnie oddalił. W opinii Rzecznika Praw 

Obywatelskich powyższe rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie jest 

poprawne i wymaga weryfikacji przez Najwyższy Sąd Administracyjny. Dlatego złożył on 

pismo przystępujące do postępowania przed NSA, zainicjowanego skargami kasacyjnymi 

poszkodowanych, stając się od tego momentu uczestnikiem postępowania. W opinii 

Rzecznika Praw Obywatelskich należy również zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej z pytaniem o zgodność unijnej dyrektywy restrukturyzacyjnej z dyrektywą 

dotyczącą praw konsumenckich. Prof. Marcin Wiącek wyraził przekonanie, że sytuacja, w 

jakiej znaleźli się poszkodowani przez GetBack jest niedopuszczalna. Nie można z jednej 

strony kreować roszczeń wynikających z orzeczeń sądów cywilnych oraz Prezesa UOKiK, a 

jednocześnie w innym postępowaniu zamykać możliwość ich realizacji. Z punktu widzenia 

sprawiedliwości społecznej jest to tym bardziej nieakceptowalne, że do całej tej sytuacji 

przyczyniło się państwo poprzez brak funkcjonowania odpowiednich środków nadzorczych.  

Dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwa Finansów, pani 

Katarzyna Przewalska poinformowała, że w efekcie prac nad zmianą przepisów prawa, 

mających wzmocnić przestrzeń związaną z nadzorem, w listopadzie 2018 roku  uchwalona 

została ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z ochroną inwestorów na rynku 

finansowym. Dzięki tej ustawie oraz zmianach w funkcjonowaniu Urzędu Komisji Nadzoru 

Finansowego, nadzór nad rynkiem finansowym powinien stać się lepszy i skuteczniejszy. 

Ministerstwo wprowadziło również szereg innych rozwiązań, takich jak n.p. umożliwienie 

wzajemnej informacji pomiędzy Komisją Nadzoru Finansowego a Agencją Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, Krajową Administracją Skarbową, 

Policją oraz Prezesem UOKiK. Wprowadzona została również obligatoryjna dematerializacja 

obligacji korporacyjnych, nałożono obowiązek nagrywania rozmów i zapisywania 

korespondencji elektronicznej przez firmy inwestycyjne na usługi zarządzania portfelami, 

wprowadzono odpowiedzialność osobistą członków zarządu i rad nadzorczych w przypadku 
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naruszeń prawa regulującego działalność towarzystw funduszy inwestycyjnych, a także 

odpowiedzialność osobistą członków zarządu i rad nadzorczych oraz osób odpowiedzialnych 

za nieprawidłowości banku, nałożono też obowiązek cyklicznego raportowania do KNF dla 

firm inwestycyjnych. Planowane są kolejne zmiany legislacyjne, mające na celu większą 

ochronę inwestorów detalicznych. Dyrektor Katarzyna Przewalska poinformowała, że 

poszkodowani mogą korzystać z Funduszu Sprawiedliwości w przypadkach przewidzianych 

w ustawie.  

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, pan Jacek Jastrzębski przekazał, że 

wszystkie wnioski i zalecenia wynikając z raportu NIK, dotyczące KNF zostały zrealizowane. 

Wprowadzono większą kontrolę nad prospektami emisyjnymi w zakresie znajdujących się w 

nich informacji, rozwijana jest analityka i system wczesnego ostrzegania dot. wątpliwych 

podmiotów zajmujących się obrotem wierzytelności, zmienione zostały procesy badania i 

oceny nadzorczej, w celu większego przestrzegania relacji z nieprofesjonalnymi uczestnikami 

rynku. Poprawione zostały również procesy wewnętrzne Urzędu, dotyczące obrotu pakietami 

wierzytelności. Druga część działań, wynikająca z zaleceń NIK skutkowała wprowadzeniem, 

we współpracy z Ministerstwem Finansów, zmian legislacyjnych, dotyczących oferowania 

instrumentów finansowych oraz przyjmowania i przekazywania zleceń. Dzięki nim 

wzmocnione zostały działania sankcyjne względem zagranicznych firm inwestycyjnych i 

osób fizycznych. Wprowadzono również obowiązek rejestracji rozmów. Trzecia część 

wprowadzonych zmian dotyczyła funkcjonowania Komisji Nadzoru Finansowego i 

możliwości nieskrępowanego dzielenia się informacjami z instytucjami odpowiedzialnymi za 

bezpieczeństwo państwa. Zmieniony został ponadto skład Komisji, obecnie zasiadają w niej z 

głosem doradczym m.in. Prezes UOKiK i przedstawiciel ministra koordynatora służb 

specjalnych. W ramach bieżących działań nadzorczych wydano szereg decyzji sankcyjnych 

wobec podmiotów zaangażowanych w sprawę GetBack S.A. 

Zastępca Rzecznika Finansowego, pan Paweł Zagaj przekazał, że pozycja Rzecznika 

Finansowego w systemie ochrony klienta na rynku usług finansowych jest znacznie węższa 

niż organów, które wypowiadały się wcześniej. Rzecznik Finansowy jest pierwszym 

podmiotem, do którego docierają informacje i który rozpoznaje problemy na rynku 

finansowym. Kontrola NIK zwróciła na ten aspekt szczególną uwagę. W przypadku sprawy  

GetBack S.A. działalność Rzecznika była wielopłaszczyznowa. Po odebraniu pierwszych 

sygnałów o tym, że dzieje się coś niepokojącego, w celu wdrożenia odpowiednich procedur, 
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zostały o tym poinformowane właściwe instytucje, takie jak KNF, UOKiK, prokuratura. 

Następnie Biuro Rzecznika stało się pierwszą platformą, która pozwoliła poszkodowanym na 

wyrażenie swoich roszczeń. Zorganizowane zostały spotkania z poszkodowanymi, na których 

otrzymywali informacje dotyczące ich sytuacji. Zorganizowane zostały również spotkania z 

podmiotami, które oferowały obligacje korporacyjne. Te spotkania pozwoliły zdefiniować 

krąg osób poszkodowanych oraz ustalić jednolite zasady komunikacji z nimi. Pan Paweł 

Zagaj przekazał, że Biuro Rzecznika jeszcze przed sprawą GetBack S.A. dostrzegło problem 

wiążący się z nowym produktem, jakim była obligacja korporacyjna, dlatego przygotowało i 

upubliczniło krótkie opracowanie, w celu ostrzeżenia klientów, którzy mogli ją mylić z 

bezpieczną, gwarantowaną przez państwo obligacją skarbową. Poinformował również, że 

Rzecznik Finansowy uczestniczył w wielu działaniach nad opracowaniem nowych przepisów 

i rozwiązań, o których mówili poprzednicy. Od 2020 roku wzmocniono kompetencje do 

wnoszenia powództw klienta i przystępowania do postępowań sądowych. Przekazano też do 

Ministerstwa Finansów postulat związany z poszerzeniem  Funduszu Edukacji Finansowej o 

moduł pomocy i rekompensaty dla poszkodowanych.  

Prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, pan Marcin Obroniecki poinformował, 

że konsekwencją wniosku NIK dot. zasadności zmiany ustawy i wprowadzenia nowych 

mechanizmów nadzoru nad firmami audytorskimi było powołanie od 1 stycznia 2020 r.  

Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, w celu zwiększenia niezależności nadzoru 

audytowego od środowiska biegłych rewidentów i firm audytorskich oraz poprawy jakości 

badań sprawozdań finansowych. Rolą firm audytorskich i biegłych rewidentów jest 

dokonanie krytycznej oceny z perspektywy użytkownika, z zachowaniem sceptycyzmu i 

wyczuleniem na dowody badania. Mając to na uwadze, Agencja cały czas podejmuje 

działania w obszarze odpowiedzialności firm audytorskich i biegłych rewidentów i znajduje 

w nich wiele nieprawidłowości. Wobec firmy audytorskiej, w imieniu której zostało 

przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego GetBack S.A. wszczęte zostało 

postępowanie, które zostało zakończone, jednak nie wydano jeszcze decyzji. Należy 

pamiętać, że ujawnienie danych firmy audytorskiej oraz rodzaju i wysokości kary możliwe 

jest dopiero po uprawomocnieniu się wyroku. W związku ze sprawą GetBack S.A., Polska 

Agencja Nadzoru Audytowego złożyła dwa zawiadomienia do prokuratury i jedno do 

Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego. Monitoruje również postępowania prowadzone przed 

organami Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.  
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W imieniu osób poszkodowanych głos zabrał pan Mariusz Wójcik oraz pan Artiom 

Bujan. Przedstawili swoją sytuację jako osób pokrzywdzonych, którzy w sprawie GetBack 

S.A. wbrew własnej woli, z depozytariuszy stali się inwestorami, co za tym idzie, nie są dziś 

w żaden sposób chronieni przez państwo. W ich opinii, wobec winnych nie są do chwili 

obecnej wyciągnięte żadne konsekwencje. Wciąż oczekują odpowiedzi na pytanie, jakie 

konsekwencje wyciągnięto wobec podmiotu kontrolującego GetBack S.A. Poszkodowani nie 

widzą w działaniach państwa żadnej refleksji na temat restrukturyzacji – podmioty, przez 

które zostali oszukani są za zgodą sądów restrukturyzowane, przez co unikają 

odpowiedzialności. W ich ocenie państwo staje w tym sporze po stronie silniejszego – czyli 

sektora bankowego, a nie poszkodowanych. Podziękowali jednak Rzecznikowi Praw 

Obywatelskich za skuteczną pomoc i dostrzeżenie nieprawidłowości związanych z 

restrukturyzacją. Zwrócili się do KNF z pytaniem o termin, w którym Komisja zamierza 

zwrócić się do podmiotów nadzorowanych, czyli banków o zwrot utraconych środków. 

Zapytali również przedstawiciela Ministerstwa Finansów w jakim terminie i gdzie będzie 

wnoszona propozycja stworzenia ustawowego funduszu rekompensacyjnego, dzięki któremu 

poszkodowani będą mogli odzyskać swoje pieniądze.  

Senator Leszek Czarnobaj przypomniał, że w największej tego typu aferze na świecie, jej 

fundamentem były nieprawdziwe dane firm audytorskich. Stwierdził, że z informacji 

uzyskanych w trakcie prac Zespołu wynika, że w Polsce było podobnie. Zadeklarował, że 

inicjatywy Senatu w zakresie ochrony indywidualnych nieprofesjonalnych inwestorów będą 

konsultowane z przedstawicielami osób pokrzywdzonych, tak, aby stworzyć czytelne, proste 

prawo, które da gwarancje osobom pokrzywdzonym i stanie w ich obronie.  

Dr Paweł Szcześniak z Katedry Prawa Finansowego UMCS, ekspert Zespołu ds. 

Spółki GetBack, przedstawił propozycje legislacyjne w zakresie wzmocnienia rynku 

finansowego. Rekomendacje dotyczą trzech obszarów – monitorowania i przeciwdziałania 

niezgodnej z prawem działalności podmiotów rynku finansowego, rozwiązania problemów 

już istniejących oraz pomocy instytucjonalnej pomocy poszkodowanym.  

Pierwsze rekomendacje dotyczą zastosowania analogicznych do istniejących już na rynku 

niemieckim rozwiązań, takich jak oddzielenie wykonywania usług atestacyjnych od 

doradztwa podatkowego. Istotne jest też, aby biegli rewidenci ponosili odpowiedzialność 

cywilno-prawną o charakterze nieograniczonym nie tylko za działania, ale również za rażące 

zaniedbania. Wreszcie, powinny zostać zwiększone kary za umyślne działania biegłych 
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rewidentów. Powinno się również wprowadzić mechanizmy, które urealnią współdziałanie 

organów sieci bezpieczeństwa finansowego. Do podmiotów odpowiedzialnych za organizację 

rynku finansowego w Polsce powinno włączyć się Ministra Finansów, jako właściwego do 

spraw instytucji finansowych, i to na nim powinien spoczywać obowiązek przygotowania 

corocznego sprawozdania na temat funkcjonowania rynku finansowego. Sprawozdanie to 

powinno być podawane do wiadomości publicznej, a także przedstawiane do wiadomości 

Sejmu wraz ze sprawozdaniem z wykonania ustawy budżetowej. 

W drugim obszarze – efektywnym rozwiązywaniu problemów finansowych Zespół 

rekomenduje, aby Urząd Komisji Nadzoru Finansowego uzyskał uprawnienie do prowadzenia 

postępowań karnych w zakresie przestępczości finansowej. W tym celu powinien zostać 

utworzony Departament Zwalczania Przestępczości Finansowej, w którym prokurator 

generalny powoływałby prokuratorów na wniosek Przewodniczącego KNF. 

Z perspektywy osób poszkodowanych najważniejsze są jednak rekomendacje dotyczące 

obszaru trzeciego, czyli pomocy. Członkowie Zespołu uznali, że mogłoby się tu przydać 

uchwalenie ustawy w celu powołania zintegrowanego systemu ochrony klientów instytucji 

finansowych. Zarówno prawo krajowe jak i prawo unijne daje ponadto możliwości stworzenia 

funduszu rekompensacyjnego, służącego osobom, które zainwestowały swoje środki do 

podmiotów, które stały się niewypłacalne. Osobom poszkodowanym rekomenduje się 

wypłacenie z państwowych funduszy celowych pomocy finansowej w określonym procencie. 

Dodatkowo członkowie Zespołu zaproponowali wprowadzenie korekty do podatku 

dochodowego od osób fizycznych, która by dotyczyła możliwości odliczenia od podstawy 

opodatkowania części zainwestowanych środków w podmiot rynku finansowego, w kwocie 

nieprzekraczającej 20%. 

Zespół rekomenduje również przyznanie Rzecznikowi Finansowemu kompetencji do 

wytaczania powództwa w postępowaniu grupowym. Proponuje też wprowadzenie opłaty 

stałej w postępowaniach wytaczanych przez poszkodowanych przeciwko podmiotom rynku 

finansowego, nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego. Członkowie Zespołu 

postulują wprowadzenie właściwości przemiennej, a więc uprawnienia do wytaczania 

powództw przez sąd właściwy dla poszkodowanego, a nie przez sąd właściwy dla siedziby 

podmiotu rynku finansowego, przez który te osoby zostały poszkodowane. 
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Mecenas Beata Strzyżowska, reprezentująca ponad 750 osób poszkodowanych w aferze 

GetBack podziękowała Rzecznikowi Praw Obywatelskich za przystąpienie do sprawy przed 

Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Zastępcy Rzecznika Finansowego za pomoc w 

postępowaniach, które mecenas prowadzi na rzecz poszkodowanych. Przekazała, że do jej 

kancelarii zgłosiło się 750 osób poszkodowanych w sprawie  GetBack, w imieniu 555 z nich 

złożyła do Komisji Europejskiej skargę, dotyczącą złamania prawa europejskiego, w tym 

dyrektywy konsumenckiej, dyrektywy o nieuczciwych praktykach, dyrektywy Resolution i 

dyrektywy MiFID II. Ta skarga została przyjęta i jest już w fazie rozpoznawania. Kolejnym 

etapem będą konsultacje z organami państwa, aby mogły one wyrazić swoje stanowisko. Pani 

mecenas zwróciła uwagę, że potrzebna jest pilna nowelizacja art. 442 i 442 Kodeksu 

cywilnego w zakresie terminu biegu przedawnienia, gdyż inaczej terminy dotyczące tej 

konkretnej szkody za chwilę miną i poprosiła o pomoc Senat RP, aby takiej nowelizacji 

dokonać. 

Senator Krzysztof Kwiatkowski podsumowując spotkanie, wyraził ubolewanie, że na 

posiedzenia Zespołu, a także komisji senackich, nigdy nie przyjął zaproszenia przedstawiciel 

prokuratury prowadzącej postępowanie dotyczące sprawy GetBack S.A. Stwierdził, że do 

odpowiedzialności muszą być pociągnięte osoby, które oszukiwały ludzi. Państwo zawiodło, 

nie pomogło, nie dopilnowało sprawy, obywatel został pozostawiony sam. 

Odpowiedzialnością senatorów i polskiego parlamentu według senatora Kwiatkowskiego jest 

dziś taka zmiana przepisów prawa, aby radykalnie ograniczyć możliwość powstawania 

podobnych sytuacji w przyszłości, a dziś, na miarę istniejących możliwości, przyjść z pomocą 

tym, którzy zostali pokrzywdzeni. 

 (D.W.) 


