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

 

W dniu 8 września 2021 r. w gmachu Senatu odbyło się siódme posiedzenie Senackiego 
Zespołu ds. Spółki GetBack S.A., z udziałem przedstawicieli Urzędu Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów oraz przedstawicieli osób poszkodowanych w aferze GetBack. Posiedzenie 
było kolejnym już spotkaniem z przedstawicielami instytucji zajmujących się aferą GetBack, 
których działalność w tym zakresie została oceniona w raporcie Najwyższej Izby Kontroli.  

Przewodniczący Zespołu, senator Leszek Czarnobaj poprosił o uzupełnienie przekazanej 
przez Prezesa UOKiK, pana Tomasza Chróstnego, informacji, będącej odpowiedzią na 
pytania skierowane przez Zespół do Urzędu.  Poprosił również, aby w przypadku braku 
możliwości odpowiedzi na zadane przez uczestników w trakcie odbywającego się spotkania 
pytania, została na nie udzielona pisemna odpowiedź w terminie 30 dni.  
Senator Leszek Czarnobaj poinformował, że z badanych przez Najwyższą Izbę Kontroli 
dokumentów wynika, że informacje o nieprawidłowościach i nadużyciach wpływały do 
UOKiK od konsumentów od listopada 2014 roku, jednak pierwsze postępowanie wszczęto 
dopiero w 2015 roku. Najwyższa Izba Kontroli zarzuciła Urzędowi opieszałość i zbyt małe 
zaangażowanie, z czym Prezes Urzędu się nie zgodził, twierdząc, że działania były adekwatne 
w stosunku do rozwijającej się sytuacji. Przewodniczący Zespołu poprosił więc o 
doprecyzowanie tej informacji i wyjaśnienie, z czego wynikała opieszałość UOKiK w 
podjęciu działań.  

Pan Artur Zwaliński, Zastępca Dyrektora w Departamencie Ochrony Zbiorowych 
Interesów Konsumentów UOKiK przekazał, że Urząd zajmuje się ochroną konsumentów na 
wielu płaszczyznach – nie tylko na rynku finansowym, ale też np. telekomunikacyjnym, 
handlu i usług czy turystycznym. Wyjaśnił, że zgłoszenia, które wpływały do Urzędu w 2014 
roku początkowo nie dotyczyły sedna afery Getback, czyli misselingu, lecz działań 
windykacyjnych spółki wobec konsumentów. Pierwsze postępowania wyjaśniające w tej 
sprawie delegatura UOKiK we Wrocławiu wszczęła w styczniu 2015 r. Badano w nim 
potencjalne nieprawidłowości, jednak urząd nie dopatrzył się żadnych znaczących naruszeń. 
Skargi, które zaczęły później wpływać do delegatury w Lublinie miały inny charakter, 
pozwalający na wszczęcie postępowania właściwego o naruszenie zbiorowych interesów 
konsumentów. I tu postępowanie zostało wszczęte dość szybko. Nie można więc dopatrzeć 
się w działaniach UOKiK opieszałości, zarzucanej urzędowi w raporcie NIK. Tym bardziej, 
że postępowanie było trudne, z ogromną liczbą dokumentów do zweryfikowania. Tam, gdzie 
w sprawach windykacyjnych zostały stwierdzone naruszenia, tam były nakładane kary.  

Senator Leszek Czarnobaj zwrócił uwagę, że urzędy prowadzące sprawę GetBack wskazują 
na konieczność wydłużenia postępowań ze względu na jej wielowątkowość i złożoność, a 
także konieczność rzetelnego jej rozpatrzenia. Jednak w opinii pokrzywdzonych sprawy 
prowadzone są zbyt długo. Dlatego zadeklarował, że przygotowany zostanie raport, 
zawierający zestawienie i porównanie afery GetBack z podobną aferą w Stanach 



Zjednoczonych. Będzie on próbą odpowiedzi na pytanie, dlaczego w Stanach poradzono 
sobie z aferą w ciągu 7 miesięcy, podczas gdy w Polsce ciągnie się ona od 6 lat. Ma również 
odpowiedzieć, czy jest to problem instytucji państwowych, czy też jest to spowodowane inną 
przyczyną.   

Wicemarszałek Senatu, pani Gabriela Morawska-Stanecka poprosiła o wyjaśnienie, kto 
weryfikuje i sprawdza wpływające do UOKiK skargi i jakie taka osoba musi posiadać 
wykształcenie i wiedzę.  

Odpowiadając na pytanie Pani Marszałek, pan Daniel Mańkowski, Dyrektor 
Departamentu Prawnego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów UOKiK 
przekazał, iż osoby, które prowadziły postępowanie w aferze GetBack to specjaliści zarówno 
z wykształceniem prawniczym jak i ekonomicznym. Odnosząc się do wydłużonych 
postępowań, nie można zapominać, że była to sprawa precedensowa, wielowątkowa, o 
niespotykanym do tego czasu charakterze i skali. Dodatkowo Prezes UOKiK, działając w 
oparciu o przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, chcąc wydać decyzję musi 
stwierdzić ogólność i zbiorowość zachowania, którego dopuścił się przedsiębiorca. Decyzje 
UOKiK poddawane są kontroli sądowej. Dokładne zbadanie wszystkich wątków sprawy jest 
niezwykle ważne, gdyż każda sprawa, która nie jest wyjaśniona do końca jest zazwyczaj 
podważana przez pełnomocników strony w toku procesu i grozi uchyleniem decyzji na etapie 
kontroli sądowej.  

Senator Leszek Czarnobaj zwrócił się do przedstawicieli Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów z pytaniem, czego potrzebuje urząd, aby w przypadku podobnych spraw 
procedury mogły trwać krócej i nie były uchylane w sądzie. Wskazano, że potrzebne jest 
ulepszenie tych procedur, wzmocnienie kompetencji kadrowych, a także wypracowanie 
nowych narzędzi do monitorowania rynku i współpracy pomiędzy instytucjami.  
Przewodniczący Zespołu zwrócił też uwagę na to, że wszystkie instytucje zaangażowane w 
sprawę spółki GetBack i związanych z nią podmiotów powinny współpracować z 
przedstawicielami Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack S.A., gdyż mają 
oni ogromną wiedzę dotyczącą różnego rodzaju szczegółów całej afery. 

Pan Jarosław Kaczyński, adwokat poszkodowanych w aferze GetBack zasugerował 
złożenie wniosku o podjęcie zawieszonych postępowań w sprawie Idea Bank przez Prezesa 
UOKiK. Działania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, powodujące ich zawieszenie, są 
działaniami wynikającymi z nadużycia prawa podmiotowego. Nie stosuje się bowiem w tym 
przypadku instrumentów przymusowej restrukturyzacji, a więc nie ma potrzeby zawieszenia 
postępowania.  

Prezes Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack S.A., pan Artiom 
Bujan, zwrócił się do zaproszonych przedstawicieli UOKiK z pytaniem, w jaki sposób i 
kiedy poszkodowani odzyskają swoje pieniądze. Wyraził ubolewanie z powodu braku działań 
ze strony organów państwa i jego instytucji. Stwierdził, że poszkodowanym, którzy uwierzyli, 
że państwo stoi na straży ich interesów pozostaje jedynie rozgoryczenie. Znikome 
instytucjonalne działania pozwoliły, by afera rozwijała się w najlepsze. Podkreślił, że za 
każdym razem wnioski z afery były sporządzane na potrzeby danej instytucji, badającej ją w 
zakresie swoich kompetencji, nikt jednak nie podjął się przygotowania wniosków 
całościowych. Wynikało to z braku niezbędnego do tego skoordynowania działań wszystkich 
instytucji.     



Przedstawiciele UOKiK poinformowali, że w traktowanej całościowo aferze GetBack, 
Prezes Urzędu wydał łącznie pięć decyzji administracyjnych – jedną względem spółki 
GetBack, jedną względem Polskiego Domu Maklerskiego, dwie decyzje względem Idea 
Banku i jedną decyzję względem Getin Noble Bank. Przepisy przewidują jednak, że 
przedsiębiorcom od decyzji wydanej w postępowaniu administracyjnym przez Prezesa 
Urzędu przysługuje odwołanie do sądu powszechnego. Każdy z tych podmiotów z tego 
uprawnienia skorzystał, dlatego też decyzje Prezesa, zgodnie z obowiązującymi regulacjami, 
nie mają obecnie prymatu prawomocności. Na tym etapie Prezes Urzędu może występować 
jedynie jako strona w sądzie, podtrzymując swoje wnioski zawarte w wydanych decyzjach.  
Ich los będzie zależał od sądów, które będą rozpatrywać odwołania - decyzje albo się 
uprawomocnią, albo nie.  

Senator Leszek Czarnobaj poinformował, że w swoim raporcie Najwyższa Izba Kontroli 
wyraźnie wskazała, że prowadzenie postępowań w sposób długotrwały wpływało 
niekorzystnie na sytuację osób, wobec których kierowane były intensywne działania 
windykacyjne. Dodał też, że opieszałość była trwałym elementem działań wszystkich 
instytucji państwa zaangażowanych w wyjaśnianie afery. Podkreślił, że na obywateli została 
„zarzucona ogromna sieć”, w której uczestniczyło 16 banków nadzorowanych przez Komisję 
Nadzoru Finansowego oraz 52 podmioty nienadzorowane, które brały udział w procederze 
rozprowadzania „trefnych” obligacji.  

Ewelina Kitlińska, przedstawicielka poszkodowanych obligatariuszy GetBack S.A 
zwróciła uwagę, że ustawa o UOKiK  przewiduje dokładne terminy na przeprowadzenie 
postępowań. Jednak w żadnej z prowadzonych w aferze GetBack spraw ten termin nie został 
dotrzymany. Zwróciła uwagę, że po dopisaniu art. 176 §2  Kpc poszkodowani nie mają 
możliwości dochodzenia swoich praw na drodze sądowej. Na podstawie tego przepisu 
postępowania są zawieszane. Poruszyła również kolejny watek całej afery, czyli temat 
niejasnej sytuacji i problemów z Ipopema TFI, które przejęło akcje Trigonu, będącego 
podmiotem postępowania UOKiK w zakresie nielegalnej sprzedaży certyfikatów zamkniętego 
funduszu wierzytelnościowego Trigon Profit. Poprosiła o udzielenie informacji, jakie warunki 
muszą zostać spełnione, aby UOKiK mógł podjąć działanie w sprawie kontroli, a także 
podjąć działania sankcyjne wobec Ipopema TFI za stosowanie niedozwolonych klauzul 
redukcyjnych. 

Przedstawiciele UOKiK odpowiadali, że afera GetBack nie była zwykłą sprawą, była ona 
wielowątkowa i precedensowa, o ogromnym zasięgu ze względu na liczbę osób 
poszkodowanych i skalę naruszeń. To wymuszało przeprowadzenie bardzo gruntownego, 
szerokiego postępowania, tak, by móc wyjaśnić wszystkie wątki tej sprawy i przygotować 
taką decyzję, która by w sposób nie budzący wątpliwości wykazała wszystkie 
nieprawidłowości i naruszenia, a następnie w wyniku kontroli sądowej została 
uprawomocniona.  Mówili, że UOKiK działa w trybie określonym w Kodeksie Postępowania 
Administracyjnego, a jego prezes wydaje decyzję o naruszenie interesów zbiorowego 
konsumenta, a nie w indywidualnej sprawie.  

Na pytanie senatora Leszka Czarnobaja o to, czy afera GetBack miała charakter piramidy 
finansowej, przedstawiciele UOKiK poinformowali, że afera ta nie mieściła się w modelu 
systemu promocyjnego typu piramida, a to oznaczało, że urząd nie miał narzędzi do jej 
badania w tym zakresie i że sprawa powinna zostać przekazana do prokuratury. 



Przedstawicielka poszkodowanych, pani Ewa Głowacka  mówiła o braku realnego 
wsparcia procesowego byłego Rzecznika Praw Obywatelskich  dla pokrzywdzonych w aferze 
GetBack. Poprosiła o pomoc w dotarciu do nowego Rzecznika Praw Obywatelskich i 
przedstawienie mu prośby o przystąpienie do postępowań związanych z aferą GetBack, 
toczących się obecnie w sądach.  

Kolejny przedstawiciel pokrzywdzonych, pan Mariusz Wójcik przekazał, że w przypadku 
afery GetBack zawiodło wiele instytucji powołanych do kontroli nad rynkiem, do 
nadzorowania, do przeciwdziałania nadużyciom, zwłaszcza Komisja Nadzoru Finansowego i 
Komisja Nadzoru Audytu. Nie wyciągnięto konsekwencji wobec tzw. niezależnych 
audytorów np. z firmy Deloitte, którzy, według niego, nie przedstawiali obiektywnych 
raportów.  

W opinii pani Ewy Głowackiej ze Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy 
GetBack S.A, wszyscy poszkodowani w aferze GetBack czują się skrzywdzeni przez 
państwo i jego urzędy, czują, że znikąd nie mają ochrony. Ich postępowania są zawieszane, a 
oni sami znajdują się w coraz gorszej sytuacji. Tracą powoli nadzieję na odzyskanie swoich 
należności.  

Według senatora Wadima Tyszkiewicza, państwo zawiodło na całej linii. Senator poprosił o 
wyjaśnienie, czy zostało złożone doniesienie do prokuratury na firmę Deloitte o popełnieniu 
przestępstwa.  

Podsumowując posiedzenie, senator Leszek Czarnobaj poinformował, że w najbliższym 
czasie planowane będą jeszcze dwa spotkania – pierwsze - z przedstawicielami Komisji 
Nadzoru Audytu. Zadane zostaną na nim pytania czy i w jaki sposób KNA sprawowała 
nadzór, czy przedstawione były jakiekolwiek wnioski, w tym wnioski prokuratorskie. Drugie 
spotkanie przewidziane jest z udziałem przedstawicieli Giełdy Papierów Wartościowych. Ze 
wszystkich spotkań zostaną przez Zespół przygotowane wnioski, również te dotyczące 
koordynacji działań wielu służb zaangażowanych w aferę GetBack. 

 

BSS (D.W.) 

 


