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Skrót  

Zgodnie z implementowanymi w 2017 r. w Polsce regulacjami UE spółka emitent 

instrumentów finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym jest 

jednostką zainteresowania publicznego („JZP”). Ten szczególny status oznacza istnienie 

specjalnych bezpieczników systemowych chroniących interesy nieprofesjonalnych 

inwestorów inwestujących w procesy gospodarcze za pośrednictwem JZP. Kluczowym 

problemem w funkcjonowaniu JZP jest konflikt agencji i silna asymetria informacyjną 

pomiędzy insiderami a zewnętrznymi interesariuszami. Istnieją silne przesłanki do uznania, że 

skandal korporacyjny GetBack wybuchł, gdyż zawiodło jednocześnie, kilka kluczowych 

elementów infrastruktury zaufania rynku kapitałowego. Zdarzenie to jest dowodem na to, że 

aktualny spadek zaufania inwestorów do rynku kapitałowego i JZP ogranicza jego zdolność 

do cyrkulacji kapitału w gospodarce - konwersji krótkoterminowych oszczędności 

gospodarstw domowych na długoterminowe finansowanie przedsiębiorstw.  

Wprowadzenie  

Konsekwencją wybuchu dwóch wielkich kryzysów finansowych na początku XXI w. był 

proces delewarowania gospodarki, którego efektem jest m.in. utworzenie potężnego rynku 

nieregularnych wierzytelności (ang. distressed assets market) oraz ekspansja nowego sektora 

gospodarczego – spółek specjalizujących się z windykacji wierzytelności (ang. debt 

collectors) z wykorzystaniem technik sekurytyzacyjnych. GetBack to spółka akcyjna, której 
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przedmiotem działalności był m.in. skup wierzytelności a następnie przeprowadzanie ich 

windykacji. Ze względu m.in. na niską zdolność płatniczą konsumentów w Polsce branża 

„ściągania długów” należy do najbardziej rentownych na GPW.  

W udostępnianych inwestorom prezentacjach Spółka deklarowała zarządzanie 

wierzytelnościami o wartości nominalnej 19,4 mld PLN (2016 r.) i stopę zwrotu z kapitału 

własnego sięgającą 52%. W środowisku niskich stóp procentowych takie wyniki przyciągają 

nowych inwestorów oczekujących wysokich zysków.  

W lipcu 2017 r. Spółka przeprowadziła publiczną ofertę akcji po 18,50 PLN za sztukę 

a następnie wprowadziła je do obrotu na rynku GPW. Wszyscy analitycy finansowi bazując 

na informacji finansowej dostępnej w sprawozdaniach finansowych rekomendowali swoim 

klientom zakup akcji GetBack. Analitycy mBank wyznaczyli  cenę docelową na poziomie 33 

PLN (cena z dnia 23 listopada 2017 r. wynosiła 23 PLN).
1
 Poniżej tabela z ww. raportu 

analityka prezentująca optymistyczne prognozy uzasadniające tak wysoką wycenę akcji w 

przyszłości.  

 

Podczas, gdy analityk finansowy mBanku prezentował swoim klientom zachęcającą do kupna 

akcji „fatamorganę przyrostu przyszłych zysków”, ujawniona po wybuchu skandalu 

korespondencja wewnętrzna wskazuje,
 2

 że rzeczywistości w drugiej połowie 2017 r. GetBack 

przynosił miesięcznie 8 mln PLN straty.
3
 Zarząd wiedział o problemach Spółki jednak 

utrzymywał w analitykach rynkowych fałszywe przekonanie o najwyższej w sektorze 

                                                           
1
 Rekomendacja mBanku z dnia 30 listopada 2017 r. link: https://www.mdm.pl/ds-

server/29280?ticketSource=ui-pub 
2
 Spółka już w tamtym okresie generowała 8 mln PLN straty. Źródło: Money.PL dotarł do korespondencji, która 

nigdy  miała nie ujrzeć światła dziennego, link: https://msp.money.pl/wiadomosci/prawop/artykul/getback-
koresp14.htmlondencja,114,0,24193  
3
 A. Nartowski, Sprawa GetBack S.A.(..), s. 17,  

https://www.mdm.pl/ds-server/29280?ticketSource=ui-pub
https://www.mdm.pl/ds-server/29280?ticketSource=ui-pub
https://msp.money.pl/wiadomosci/prawop/artykul/getback-koresp14.htmlondencja,114,0,24193
https://msp.money.pl/wiadomosci/prawop/artykul/getback-koresp14.htmlondencja,114,0,24193
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windykacji rentowności. Fałszywą wiarę rynku podtrzymywały także opłacone przez Spółkę 

ratingi inwestycyjne. Krajowa agencja EuroRating oceniła Spółkę na BB (20 I 2017). S&P 

wystawił rating inwestycyjny B (17 III 2017) a Fitch Rating ocenił ryzyko kredytowe na B+ 

(26 I 2018).  

Od momentu uwiarygodniającego ją debiutu giełdowego Spółka przeprowadziła 

„przeplatające się” emisje obligacji publicznych (na bazie prospektu) i niepublicznych (bez 

prospektu) o wartości 2,59 mld PLN. Z emisji tych obligacji finansowała zakupy 

wierzytelności m.in. od największych polskich banków komercyjnych i operatorów 

telekomunikacyjnych. Obligacje spółki były wyjątkowo wysoko oprocentowane (WIBOR 3M 

+ 4,4 p.p.) i sprzedawane zarówno inwestorom instytucjonalnym jak i detalicznym, jako 

„bezpieczniejsze niż lokata bankowa”.
4
 Część z tych obligacji zawierała opcję PUT 

umożliwiającą wcześniejszy wykup przez emitenta.
5
  

Pod koniec 2017 r. na rynku pojawiły się nieformalne informacje, że GetBack to „piramida 

finansowa”. Do najważniejszych instytucji rynku finansowego trafiły ostrzeżenia 

anonimowego sygnalisty.
6
 W tym okresie w Sejmie RP trwały zaawansowane prace 

legislacyjne silnie wpływające na jej wycenę - utrudniające Spółce windykację części 

przedawnionych wierzytelności.
7
 Spółka nadal plasowała na rynku kolejne emisje obligacji. 

W kwietniu 2018 r. pojawiły się pierwsze problemy z obsługą odsetek od wyemitowanych 

obligacji. Prezes GetBack zwrócił się do podmiotów kontrolowanych przez państwo (PKO 

BP i PFR) o dofinansowanie bieżącej działalności. Wskutek narastającej liczby negatywnych 

opinii o Spółce część posiadaczy obligacji rozpoczęła realizację opcji put będących 

wbudowanym instrumentem pochodnym.  

                                                           
4
 Część obligacji było uplasowanych wybranym inwestorom z kuponem przekraczającym 15% - przyp. aut.  

5
 Które to okazały się później pułapką dla Spółki – przyp. autora 

6
 Bartek Godusławski, Przed GetBackiem ostrzegano już w grudniu. Do KNF,  UOKiK, GPW i audytorów trafiło 

pismo od sygnalisty, Internetowy Dziennik Gazeta Prawna, 2 lipca 2018 r., link: 
https://gospodarka.dziennik.pl/finanse/artykuly/577255,getback-ostrzezenie-grudzien-pismo-sygnalista.html 
7
 Windykacja przeterminowanych wierzytelności budziła wiele kontrowersji. Istotna część przychodów Spółki 

była generowana właśnie z przedawnionych wierzytelności, w odniesieni do których dłużnicy nie posiadali 
kompetencji prawnych do obrony swoich interesów. Ustawa skracała okres przedawnienia wierzytelności z lat 
10 do 6 i zobowiązywała sędziów do badania z urzędu ich przedawnienia - przyp. aut.  

https://gospodarka.dziennik.pl/finanse/artykuly/577255,getback-ostrzezenie-grudzien-pismo-sygnalista.html
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Spółka nie utworzyła rezerw płynnościowych na zobowiązania warunkowe wynikające z 

wystawionych opcji. Opcje te nie podlegały bieżącej wycenie bilansowej. Ich ujemna dla 

Spółki wartość rynkowa szybko narastała wraz ze zmianą psychicznego nastawienia 

społeczności inwestorskiej do perspektyw biznesowych Spółki. Wykonywanie opcji PUT 

przez obligatariuszy stało się główną przyczyną zaprzestania regulowania zobowiązań.  

Poważne problemy płynnościowe sprawiły, że prezes Spółki wysłał list do Premiera Mateusza 

Morawieckiego z prośbą o interwencję, wskazując na poważne konsekwencje bankructwa 

windykatora dla rynku kapitałowego. Konrad Kąkolewski do końca oszukiwał rynek –

udzielając optymistycznych wywiadów prasowych „tworzących atrakcyjne equity story”. 

Kontrolowane przez państwo podmioty finansowe (PKO BP i PFR) zdementowały jednak 

komunikat bieżący GetBack dotyczący prowadzenia z nimi rozmów dotyczących pozyskania 

finansowania.  

Uruchomiło to szereg zdarzeń, które ujawniły działanie od lat wewnątrz Spółki 

zorganizowanej grupy przestępczej działającej na szkodę zarówno Spółki jak i większości 

rozproszonych interesariuszy. KNF w kwietniu 2018 roku złożył do Prokuratury 

zawiadomienia o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa związanego z nabyciem EGB 

Investments po cenie 7x wyższej niż wartość rynkowa, fałszowanie  sprawozdań finansowych 

i przekazywanie nieprawdziwych informacji w raportach bieżących oraz okresowych.
8
 

GPW zawiesiła obrót akcjami Spółki.  

Na dzień sporządzenia artykułu śledztwo nie zostało zakończone. W Sejmie RP 

na posiedzeniach Komisji Finansów Publicznych odbyło się szereg burzliwych posiedzeń z 

udziałem poszkodowanych i organów państwa, na których dyskutowano wszystkie aspekty 

skandalu. Liczba zatrzymanych osób stanowi precedens w historii polskiego rynku 

                                                           
8
 Komunikat KNF w sprawie spółki GetBack SA z dnia 28 maja 2018 r., link: 

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_KNF_ws_GetBack_SA_61920.pdf 

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_KNF_ws_GetBack_SA_61920.pdf
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finansowego.
9
 NIK na wniosek Rządu RP rozpoczął kontrolę, czy organy państwa wypełniły 

swoje zadania ustawowe.  

W maju 2019 roku opublikowano nieaudytowane sprawozdanie finansowe GetBack, 

w którym ujawniono stratę za 2018 r. na poziomie 1,56 mld PLN, ujemne przychody na 

poziomie 730 mln PLN i ujemne kapitały własne na poziomie 2,2 mld PLN. Dotychczasowi 

akcjonariusze utracili swoje prawa ekonomiczne do majątku Spółki.
10

  

Wierzyciele kierowani przez pierwszego przewodniczącego Rady Wierzycieli Artura Kłoczko 

podjęli nieudaną władzę przejęcia kontroli nad radą nadzorczą i zarządem Spółki. 

Dominujący akcjonariusz pomimo braku nadzoru prowadzącego do miliardowych strat nie 

zdecydował się oddać władzy wierzycielom. Przeforsowano przyśpieszone postępowanie 

układowe PPU zakładające, że pomimo najwyższych w branży kosztów windykacji, zapaści 

organizacyjnej i trwałej utraty reputacji GetBack ma szansę na kontynuację działalności.
11

 

Sąd nie znając sytuacji finansowej Spółki zatwierdził kontrowersyjny układ polegający m.in. 

na tym, że obligatariusze niezabezpieczeni poniosą najwyższe straty - zostaną spłaceni 

zaledwie w 25% przez 8 lat.
12

  

W listopadzie 2019 r. (a więc już po zatwierdzeniu PPU) ogłoszono sprawozdania finansowe 

zbadane przez nowego audytora (PKF Consult) który wydał opinię z zastrzeżeniami. 

Ostatecznie strata za lata 2017-2018 wyniosła 2,9 mld PLN.  

Zarząd Spółki odstąpił od rekonstrukcji sprawozdań za wcześniejsze okresy. Audytor 

potwierdził, że istnieje duża niepewność, co do szans Spółki na kontynuację działalności, a 

sprawozdania finansowe za lata wcześniejsze (także te zamieszczone w prospekcie 

emisyjnym) przedstawiały jej nierzetelny obraz.  

Skandal korporacyjny GetBack nakazuje postawić pytanie badawcze, czy interesy 

rozproszonych nieprofesjonalnych inwestorów obejmujących instrumenty finansowe 

                                                           
9 Zatrzymano m.in. prezesa Spółki, prezesa funduszu Altus, dyrektorów domów maklerskich i członków zarządu 

Banku Idea, który oferował obligacje bez wymaganych zezwoleń i bez zachowania standardów ochrony 
inwestorów nieprofesjonalnych wynikających z MIFID. Według stanu na czerwiec 2019 r. prokuratorskie zarzuty 
usłyszało 49 osób (11 osób zostało aresztowanych a 38 ma status podejrzanych) – przyp. aut.  
10

 Co oznacza, że powinni przekazać władzę wierzycielom. Prawo do kontroli spółką kapitałową wymaga m.in. 
zainwestowania w nią „kapitału gwarancyjnego” - kapitału zakładowego – przyp. aut.  
11

 PPU zatwierdził sąd pomimo braku audytowanych sprawozdań finansowych. Autor niniejszego artykułu był 
uczestnikiem posiedzeń Rady Wierzycieli GetBack oraz posiedzeń Komisji Finansów Publicznych – przyp. autora 
12

 Brak konwersji części wierzytelności na akcje uniemożliwił przejęcie kontroli nad Spółką przez wierzycieli. 
Obligatariusze zabezpieczeni (m.in. banki) otrzymają 100% wartości swoich wierzytelności – przyp. autora 
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emitowane przez spółkę były należycie chronione przez infrastrukturę zaufania rynku 

kapitałowego. GetBack posiadał status prawny jednostki zainteresowania publicznego.  

Audytor jest w zasadzie jedynym zewnętrznym wobec Spółki podmiotem weryfikującym 

wiarygodność danych przekazywanych zewnętrznym odbiorcom sprawozdań finansowych. 

Zatwierdzając prospekt emisyjny Spółki KNF, analitycy finansowi, dystrybutorzy akcji i 

obligacji w pełni polegali na opinii biegłego rewidenta oraz zwyczajowe due diligence 

oferującego banku inwestycyjnego (Haitong). Deloitte nie wykrył manipulacji wynikiem 

finansowym w sprawozdaniach finansowych GetBack pomimo występowania szeregu 

sygnałów ostrzegawczych.
13

  

Na podkreślenie zasługuje fakt, że w całym 2017 r. firmy powiązane z Deloitte prowadziły 

dla GetBack nie tylko usługi atestacji sprawozdań finansowych, ale także znajdujące się na 

„czarnej liście” doradztwo podatkowe i konsulting.
14

 W Spółce nie działał zgodnie z 

obowiązującym prawem nadzór wewnętrzny w strukturach rady nadzorczej (komitet 

audytu).  

Wybuch skandalu GetBack jest doskonałą okazją do zweryfikowania, czy istniejący aparat 

teoretyczny (teoria agencji) precyzyjnie opisuje problemy związane z bezpiecznym 

użytkowaniem giełdowej spółki akcyjnej jako wehikułu inwestycyjnego.  

Celem badawczym niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytanie jak to się stało, że cały 

rynek kapitałowy został oszukany przez Spółkę, a konkretnie, czy istnieje związek 

przyczynowo skutkowy pomiędzy powstaniem tego skandalu korporacyjnego a elementami 

infrastruktury zaufania rynku kapitałowego chroniącymi przed nadużyciami agentów-

menedżerów (bezpieczniki systemowe).  

Cel badawczy zostanie osiągnie dzięki wykorzystaniu metody analizy przypadku (case study), 

analizy dokumentów i dostępnej informacji rynkowej. Artykuł składa się z pięciu rozdziałów. 

W pierwszym zostania omówiona istota finansyzacji GetBack. W drugim zarysowana 

                                                           
13

 dr Jacek Welc, GetBack, czyli są rzeczy na niebie i ziemi, o jakim się analitykom nie śniło (a powinno), 
Internetowe wydanie Gazety Giełdy Parkiet, 9 czerwca 2018, link: https://www.parkiet.com/Parkiet-
PLUS/306099996-GetBack-czyli-sa-rzeczy--na-niebie-i-ziemi-o-jakich-sie-analitykom-nie-snilo--a-powinno.html 
14

 „Firma Deloitte Advisory za usługi doradcze i przeprowadzenie procesu due dilligence w jednym z projektów 
zarobiła w ubiegłym roku ponad 850 tys. zł Deloitte Doradztwo Podatkowe ponad 390 tys. (w tym są prace 
związane z debiutem na GPW). Deloitte Legal wystawił faktury na niecałe 50 tys. zł (przygotowania do IPO), a 
Deloitte Polska na ponad 6 mln zł (badał sprawozdania finansowe spółki w związku z jej wejściem na GPW oraz 
prowadził standardowe usługi audytorskie).” Bartek Godusławski, GetBack był bardzo hojny dla Deloitte. Blisko 
7,4 mln PLN za usługi audytorskie i doradztwo, Dziennik Gazeta Prawna, 26 lipca 2018, link: 
https://www.dziennik.pl/amp/578374,getback-deloitte-7-4-mln-zl-uslugi-audytorskie-doradztwo.html 

https://www.parkiet.com/Parkiet-PLUS/306099996-GetBack-czyli-sa-rzeczy--na-niebie-i-ziemi-o-jakich-sie-analitykom-nie-snilo--a-powinno.html
https://www.parkiet.com/Parkiet-PLUS/306099996-GetBack-czyli-sa-rzeczy--na-niebie-i-ziemi-o-jakich-sie-analitykom-nie-snilo--a-powinno.html
https://www.dziennik.pl/amp/578374,getback-deloitte-7-4-mln-zl-uslugi-audytorskie-doradztwo.html
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zostanie historia spółki akcyjnej i ewolucji infrastruktury zaufania rynku kapitałowego. 

W trzecim zostaną wskazane najistotniejsze różnice pomiędzy skandalem korporacyjnym 

GetBack a skandalem Enron. W czwartym zostaną wskazane długoterminowe konsekwencje 

skandalu dla rynku finansowego w Polsce. Artykuł zostanie zakończony konkluzją. W 

załączniku ten skandal korporacyjny zostanie porównany do typowego schematu oszustwa 

finansowego – piramidy finansowej.
15

 

1. Finansyzacja GetBack  – sekurytyzacja i inne techniki finansowe w 

„recyclingu wierzytelności” 

Głównym przedmiotem działalności GetBack jest „odzyskiwanie długów” w imieniu 

uczestników funduszu (ang. collecting debts, w żargonie rynkowym pełnienie roli tzw. 

„serwisera”) na rachunek własny i obcy. GetBack „odzyskiwał długi” w imieniu ponad 20 

funduszy inwestycyjnych. W dziewięciu z nich był właścicielem 100% certyfikatów 

funduszu, co de facto oznacza, że działał na własny rachunek z przejęciem wszystkich ryzyk 

inwestycyjnych (ang. dealer).  

W pozostałych funduszach był udziałowcem mniejszościowym.  Inne certyfikaty tych 

funduszy posiadało ponad 7 tys. zamożnych inwestorów bankowości prywatnej będących 

klientami innych pośredników finansowym. GetBack w wybranych umowach zagwarantował 

tym inwestorom minimum 6% stopę zwrotu, zabezpieczając „jej dostarczenie” zastawem na 

własnych certyfikatach, tak więc wykonywał również funkcję gwaranta (ang. underwriter).
16

  

  

                                                           
15

 W niniejsze publikacji autor nie będą omówione inne wyjątkowo istotne aspekty tego skandalu takie jak m.in. 
występujący masowo misselling podczas oferowania obligacji i PPU, w ramach którego pozbawiono 
obligatariuszy niezabezpieczonych 75% nominalnej ich wierzytelności wobec spółki, która wskutek kompletnej 
utraty zaufania i ujemnej wartości marki - nie ma większych szans przetrwać na rynku (ergo dotrzymać 
warunków układu). Zakupy wierzytelności w tym sektorze NPL odbywają się dzięki emisjom obligacji 
kierowanym do inwestorów detalicznych. Jak pokazują statystyki dominująca część PPU w Polsce nie jest 
dotrzymywana. Autor nie odnosi się także do zagadnień konfliktów interesów w ramach PPU jaki się pojawił 
pomiędzy wierzycielami zabezpieczonymi a niezabezpieczonymi.  
16 Nabywanie NPL do funduszy zamkniętych wiązało się z korzyściami podatkowymi. Jednak ze 

względu na nietransparentność wyceny NPL i brak rynku na których dokonywałby się obrót tymi certyfikatami 
występował poważny problem z ich wyceną. Okoliczność ta umożliwiała zarządowi kreatywną księgowość 
(przeprowadzanie tzw. „rolek”) mającą stworzyć wrażenie bardzo wysokiej rentowności i konkurencyjności 
spółki - przyp. autora 
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GetBack odzyskiwał długi wykorzystując innowację finansową - proces tzw. sekurytyzacji. 

Sekurytyzacja (ang. securitization) jest jedną z form pozyskiwania kapitału i finansowania 

działalności gospodarczej, a polega na przekształceniu aktywów o niskiej płynności 

(wierzytelności) w aktywa o wyższej płynności (tj. papiery wartościowe).
17

 

Sekurytyzacja to proces tworzenia „nowej warstwy” emitowanych w serii instrumentów 

finansowych, które są zabezpieczone istniejącymi już prawami majątkowymi. Dzięki 

sekurytyzacji możliwe jest przeniesienie ryzyka z twórcy aktywa finansowego (ang. risk 

originator) na inny podmiot (ang. risk bearer).
18

 Sekurytyzacja pasywów umożliwia kreację 

aktywów w gospodarce i nadanie płynności niepłynnemu dotąd elementowi bilansu. 

Sekurytyzacja GetBack występowała w trzech obszarach: 

 na poziomie kapitału własnego – gdzie przekształceniu w akcje ulegały wkłady pieniężne 

akcjonariuszy w Spółkę. Dzięki temu powstawały odrębne od majątku spółki płynne 

zbywalne na rynku prawa majątkowe – akcje. Akcjonariusze mogli się dowolnie zmieniać 

a Spółka nadal kontrolowała majątek nabyty za emisję akcji.  

 na poziomie kapitału obcego – gdzie przekształcenie w obligacje ulegały pożyczki 

pieniężne obligatariusze. W ten sposób zadłużenie Spółki ulegało rozproszeniu. Płynne 

zbywalne prawa majątkowe – obligacje umożliwiały nieodczuwalną dla spółki wymianę 

wierzycieli. W część obligacji wbudowano instrument pochodny modyfikujący ich 

wartość - opcje PUT.
19

   

 na poziomie funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ) – przekształcająca nabywane 

wierzytelności w zbywalne prawa majątkowe – certyfikaty inwestycyjne.
20

 Po 

przekazaniu środków pozyskanych z emisji obligacji detalicznych do FIZ Spółka 

obejmowała certyfikaty emitowane przez fundusze. Zakupy wierzytelności m.in. od 

banków i operatorów telekomunikacyjnych były następnie dokonywane bezpośrednio 

przez fundusze.  

                                                           
17

 Mituś A. Sekurytyzacja i jej uregulowanie w przepisach prawa krajowego, Prace naukowe UE we Wrocławiu, 
nr 362, 2014, s. 286 
18

 Sekurytyzacja była jednym z elementów, który przyczynił się do powstania CDO i wybuchu kryzysu w USA w 
2008 r. Link: https://en.wikipedia.org/wiki/Collateralized_debt_obligation 
19 Obligacje korporacyjne są głównym narzędziem finansowania branży windykacyjnej. Ze względu na problemy 

wyceną NPL banki komercyjne wyjątkowo niechętnie finansują nabywanie wierzytelności – przyp. aut.  
20 Inicjatorem procesu sekurytyzacji może być bank, któremu zależy na szybkim spieniężeniu np. nieregularnych 

kredytów hipotecznych ze swoich aktywów (ang. NPL, non performing loans). Bank wystawia NPL na przetarg. 
Nabywcą NPL oferowanych przez bank może być sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, który uzyskuje środki 
na ten cel przez emisję certyfikatów inwestycyjnych. Wyemitowane przez fundusz certyfikaty inwestycyjne 
nabywają inwestorzy, stający się w ten sposób uczestnikami funduszu – przyp. aut.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Collateralized_debt_obligation
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Podsumowując, dzięki używaniu technik charakterystycznych dla zjawiska finansyzacji 

GetBack dokonywał kumulacji rozproszonych oszczędności posiadających nadwyżki 

finansowe gospodarstw domowych (akcje, obligacje)  a następnie nabywania na własny 

rachunek nieregularnych wierzytelności (obejmując certyfikaty) w celu ich późniejszej 

windykacji na rachunek funduszy (gdzie był mniejszościowym lub większościowym 

właścicielem certyfikatów).
21

  

Transparentna spółka przekazująca wiarygodne raporty bieżące i okresowe oraz płynny rynek 

akcji i obligacji zapewnia odkrywanie przez rynek właściwej wyceny ryzyka i jego 

dopasowanie do gotowości inwestora do poniesienia strat. Prawidłowa wycena ryzyka 

odbywać się może jednak tylko na podstawie rzetelnych i prawdziwych informacji.  

Ze względu na okoliczność, że prawdziwa i rzetelna informacja jest podstawowym budulcem 

wartości akcji, obligacji i certyfikatów inwestycyjnych (relacji oczekiwanej stopy zwrotu do 

ryzyka) podlega ona rygorystycznej ochronie prawnej. W przypadku GetBack nie działał 

rynkowy mechanizm odkrywania rzeczywistej wartości jego certyfikatów w funduszach 

sekurytyzacyjnych. 

Konstrukcję funduszy sekurytyzacyjnych GetBack stosował głównie w celach podatkowych, 

co ograniczało skuteczne działanie wbudowanych w TFI elementów nadzoru. Objęte 

certyfikaty nie były przedmiotem wolnego obrotu na płynnym rynku z uczestnikiem 

podmiotów niepowiązanych. Wycena certyfikatów odbywała się na podstawie „autorskiego 

modelu wyceny” wierzytelności, który może różny w różnych spółkach.
22

 GetBack 

uznaniowo określał założenia modelu wyceny, które silnie wpływały na wartość posiadanych 

NPL.
23

 Rzetelność wyceny posiadanych wierzytelności jest „piętą achillesową” wszystkich 

spółek windykacyjnych. Nietransparentność procesu wyceny certyfikatów inwestycyjnych 

                                                           
21

 W Polsce istnieje problem regulowania zobowiązań. Powstanie w 2004 r. rynku sekurytyzacji wierzytelności 
w Polsce umożliwiło sektorowi bankowemu regularne „poprawianie wyników” przez „ czyszczenie bilansów” z 
kredytów nieregularnych. Bank sprzedający NPL do firmy windykacyjnej dokonuje „outsourcingu” egzekucji 
uzyskując tym samym prawo do zaliczenia rezerw tworzonych na NPL do kosztów uzyskania przychodu. 
Niestety tego rodzaju praktyka zachęca do nieodpowiedzialnego pożyczania (ang. irresponible lending) – przyp. 
autora 
22

 Na rynku wierzytelności dochodzi do transakcji, gdzie za 25% wartości nominalnej można nabyć 
wierzytelność zabezpieczoną hipoteką rzeczywistej nieruchomości posiadającej znaczącą wartość rynkową – 
przyp. aut. 
23

 Gemra K, Obligacje jako Źródło finansowania firm windykacyjnych w Polsce, streszczenie rozprawy pracy 
doktorskiej napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Jacka Grzywacza, SGH, 2015, link: 
http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KNoP/postepowania/doktoraty/Documents/Streszczenie_pl_mgr_K_Gemra%20(1
).pdf 

http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KNoP/postepowania/doktoraty/Documents/Streszczenie_pl_mgr_K_Gemra%20(1).pdf
http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KNoP/postepowania/doktoraty/Documents/Streszczenie_pl_mgr_K_Gemra%20(1).pdf
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umożliwiała Spółce prowadzenie kreatywnej księgowości (ang. cooking the books) i 

„oszukiwanie rynku”.
24

 

Spółki windykacyjne działają z użyciem wysokiej dźwigni finansowej i krytycznym 

elementem ich bezpieczeństwa jest płynność. GetBack udzielając gwarancji stopy zwrotu 

innym inwestorom nabywającym certyfikaty w funduszach, gdzie był udziałowcem 

mniejszościowym (emisja CDS), sam był wystawiony na: 

 ryzyko inwestycyjne nabywania NPL na własny rachunek,  

 ryzyko przedterminowego przedstawienia obligacji niezabezpieczonych do wykupu (opcja 

PUT).  

W ocenie autora emocjonalna zmiana postrzegania Spółki na początku 2018 r. zwiększyła 

dramatycznie liczbę obligacji przedstawianych do wykupu, co doprowadziło do utraty 

płynności.
25

 Poziom skomplikowania technik finansowych zwiększał asymetrię informacyjną 

i stąd proporcjonalnie rosły zagrożenia płynące z istnienia konfliktu agencji.  

2. Ewolucja infrastruktury zaufania na rynku kapitałowym  

Mechanizm sekurytyzacji dając właścicielom instrumentów finansowych (akcje, obligacje, 

certyfikaty) możliwości obracania nimi na rynkach giełdowych, sprawia, że spółka akcyjna 

wchodzi w rolę funduszu inwestycyjnego konwertującego krótkoterminowe oszczędności 

gospodarstw domowych na długoterminowe finansowanie gospodarki. Wejście w tą rolę nie 

jest jednak związane z rozwiązaniami instytucjonalnymi zapewniającymi nadzór nad 

bezpieczeństwem inwestycji, które są charakterystyczne dla funduszy inwestycyjnych. Ze 

względu na ważny interes publiczny konieczne jest zatem zapewnienie bezpieczeństwa 

rozproszonym inwestorom w JZP przed ryzykami wynikającym z pokusy nadużycia 

silniejszych interesariuszy.  

Od momentu uformowania wielkich spółek akcyjnych okresowo wybuchają generowane 

przez te podmioty skandale gospodarcze. Dzieje się tak ze względu na fakt, że spółka akcyjna 

                                                           
24

 Spółka ujmowała certyfikaty inwestycyjne kontrolowanych funduszy inwestycyjnych zgodnie z MSSF 9 i 
klasyfikowała je jako aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy. Ustalenie 
wartości godziwej certyfikatów inwestycyjnych oparte było na szeregu założeń i szacunków, w szczególności w 
zakresie wartości przyszłych przepływów pieniężnych funduszy oraz kalkulacji stopy dyskonta. Na 
prognozowane przepływy pieniężne funduszy składają się głównie wartości wpływów z tytułu zdyskontowanych 
oczekiwanych strumieni pieniężnych, w kwocie różnicy pomiędzy przyszłymi prognozowanymi wpływami z 
tytułu ściągniętych wierzytelności a prognozowanymi kosztami ich dochodzenia – przyp. aut.  
25 Do tej pory nie powstał żaden urzędowy dokument precyzyjnie opisujący proces utraty płynności przez 

spółkę – przyp. aut.  
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akumuluje oszczędności tysięcy rozproszonych inwestorów nieprowadzących codziennych 

spraw spółki, którzy są zainteresowani partycypacją w zyskach z dużego przedsięwzięcia 

gospodarczego (ang. faceless shareholders).  

Akumulacja wielkich kapitałów od rozproszonych inwestorów niezajmujących się 

profesjonalnie sprawami spółki jest związane z ryzykiem nadużycia swojej pozycji 

przetargowej ze strony insiderów i silniejszych interesariuszy – m.in. zarządów spółek oraz 

dominujących akcjonariuszy, którzy przez „ceny transferowe” z podmiotami powiązanymi 

mogą pozbawiać rozproszonych inwestorów nagrody za przejęte ryzyko. Rozproszeni 

inwestorzy nieprofesjonalni od zawsze są najsłabszym interesariuszem spółki akcyjnej.  

Jak pokazuje historia gospodarcza świata i współczesność, obiecując inwestorom wysokie 

zyski, genialny wynalazek spółki akcyjnej, oprócz niekwestionowanej zdolności do 

koncentracji rozproszonego kapitału i rozproszenia ryzyka na wiele podmiotów, często też 

staje się źródłem nadużyć, przestępstw i wielkich kryzysów gospodarczych. Już od czasów 

Johna Law
26

 zbiorowa iluzja możliwości osiągania nieograniczonego wzrostu cen akcji i 

zwykła chciwość prowadziły do skandali, tworzenia i pękania baniek spekulacyjnych, a w 

efekcie potężnych strat akcjonariuszy.  

Historia regulacji działalności spółki akcyjnej to wyjątkowo ciekawy fragment historii 

gospodarczej świata. Aby ograniczyć spekulacje akcjami i nadużywanie formy spółki 

akcyjnej do prowadzenia działalności gospodarczej w 1720 r. w Wielkiej Brytanii uchwalono 

The Bubble Act, ustawę zabraniającą tworzenia spółek akcyjnych i emisji akcji bez zgody 

monarchy.
27

  

Już w 1776 r. A. Smith napisał, że „działalność gospodarcza spółek akcyjnych powinna być 

skoncentrowana raczej na obarczonych niskim ryzykiem procesach użyteczności publicznej, 

niż na czysto prywatnych interesach”.
28

 „Ojciec ekonomii klasycznej” zauważył, że ze 

względu na pokusę nadużycia wynajęci menedżerowie nie będą zdolni zarządzać cudzymi 

pieniędzmi, tak jak swoimi.
29

 

                                                           
26

 Link: https://en.wikipedia.org/wiki/John_Law_(economist) 
27

 R. Harris, The Bubble Act: Its Passage and Its Effects on Business Organization, The Journal of Economic 
History, Vol. 54, No 3., 1994, s. 610-627 
28

 W. Wiliston (1888), op. cit., s. 112 – słowa Adama Smitha ukazują groźbę użycia środków zebranych w ten 
sposób przeciwko interesom akcjonariuszy – przyp. aut. 
29

 Fragmenty o historii ewolucji spółki akcyjnej pochodzą z dysertacji doktorskiej autora artykułu, Finansyzacja 
przedsiębiorstwa jako czynnik jego alienacji of sfery realnej, SGH, styczeń 2016 

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Law_(economist)
http://www.jstor.org/stable/2123870?seq=2
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Wielki krach na Wall Street z 1929 r. był po raz kolejny wywołany procesami 

towarzyszącymi instytucji spółki akcyjnej –- rozbuchaną ponad wszelkie granice rozsądku  

spekulacją i nadużyciami przy dokonywaniu emisji akcji. Lata poprzedzające kryzys 1929 r. 

to okres zbiorowej. „manii spekulacyjnej” - wzrostu zadłużenia gospodarstw domowych na 

spekulacyjny zakup akcji. Po raz kolejny ludzka chciwość spowodowała zbiorową iluzję 

możliwości osiągania „łatwych zysków” przez sam mechanizm spekulacji bez ciężkiej 

codziennej pracy.  

Pomiędzy 1 września 1929 r. a 1 lipca 1932 r. akcje notowane na NYSE straciły 83% swojej 

wartości. Połowa z emisji akcji wartych 50 mld US$, przeprowadzonych w latach 20. XX w., 

okazała się bezwartościowa. Załamanie Wall Street wywołało potężny kryzys gospodarczy, 

nie tylko w USA, ale także w wielu innych krajach świata - załamał się handel 

międzynarodowy, wybuchło bezrobocie i kraje rozpoczęły politykę protekcjonizmu kończącą 

globalizację. 

Celem odkrycia przyczyn kryzysu na Wall Street powołano Komisję Ferdynanda Pecory. 

Komisja ta ujawniła głębokie dysfunkcje– m.in. praktyki działających w konflikcie interesów 

banków inwestycyjnych na szkodę inwestorów indywidualnych.
30

 Wskutek ustaleń Komisji 

Pecory, Kongres USA przyjął pakiet ustaw, których celem była ścisła regulacja rynku 

kapitałowego i odbudowa zaufania inwestorów. Przyjęto regulacje narzucające wysokie 

standardy informacyjne, które ograniczały asymetrię informacyjną i likwidowały systemowe 

konflikty interesów, więc w swoim zamierzeniu chroniły interesy nabywców akcji.  

Aby przeciwdziałać nadużyciom, uchwalono restrykcyjną ustawę o papierach wartościowych 

(ang. The Securities Act) i powołano silnego nadzorcę rynku - Komisję Papierów 

Wartościowych (ang. The Securities Commission, SEC).
31

 Istotnym mechanizmem 

bezpieczeństwa było także systemowe oddzielenie własności akcji posiadanych przez 

akcjonariuszy od kontroli nad spółką akcyjną. Spółka była samoistnym bytem prawnym 

realizującym cel określony w statucie.  

Regulacje rynku przyjęte na początku lat 30. XX w. zbudowały silną infrastrukturę rynku 

kapitałowego, który trwał aż do fali deregulacji finansowej, jaka nastąpiła w latach 80. XX w. 

za rządów Ronalda Reagana i Margaret Thatcher.  

                                                           
30 Stock Exchange Practices. Hearings before the Committee on Banking and Currency Pursuant to S. Res. 84 

and S. Res. 56 and S. Res. 97, , strona internetowa:  https://fraser.stlouisfed.org/title/?id=87,  data dostępu: 15 

grudnia 2015 r. 
31

 Kongres przyjął także ustawę Glassa-Steagalla (ang. The Glass-Steagall Act), która rozdzieliła działalność 

depozytowo-kredytową banków od ich ryzykownej działalności inwestycyjnej na rynkach akcji – przyp. aut. 

https://fraser.stlouisfed.org/title/?id=87
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Centralnym elementem deregulacji stała się rozpoczęta w latach 70. XX w. rewolucja 

akcjonariuszy - nowe podejście do nadzoru korporacyjnego oparte na teorii agencji.
32

 

Podważono teoretycznie historyczny rozdział własności akcji od kontroli nad spółką. Teoria 

agencji wskazała akcjonariuszy spółki, jako pryncypała, a zarządy spółki, jako agenta.  

Zwolennicy teorii agencji stwierdzili, że menedżerowie spółek publicznych, 

niedyscyplinowani przez żaden mechanizm, będą nadużywać swojej władzy przy alokacji 

zasobów do realizacji swoich interesów osobistych, albo, co najmniej do realizacji celów, 

które nie są zbieżne z interesami akcjonariuszy.  

W ocenie zwolenników teorii agencji stopa zwrotu na akcjach i maksymalizacja wartości dla 

akcjonariusza powinny być nadrzędnym miernikiem jakości zarządzania spółką. Powstał 

rynek kontroli nad korporacjami umożliwiający karanie „wrogim przejęciem” każdej spółki, 

która nie koncentruje się na maksymalizacji zysku (ang. M&A market).  

Koncepcja wartości dla akcjonariusza uzupełniła wcześniejszą teorię agencji i razem stały się 

fundamentem anglosaskiego modelu zarządzania spółką akcyjną eliminującego skutecznie 

odseparowanie własności akcji od kontroli nad spółką. Eliminacja muru pomiędzy własnością 

akcji a kontrolą nad spółką - nasiliła systemowy konflikt interesów z innymi niż akcjonariusze 

interesariuszami spółki.  

Konieczność maksymalizacji krótkoterminowych zysków zwiększyła poziom natężenia 

konkurencji w gospodarce wypierając z niej wartości moralne - prowadząc często do nadużyć 

związanych z kreatywną księgowością. Kreatywna księgowość umożliwia pokazywanie 

rynkowi nieistniejących zysków i przyciąganie nowych chciwych, ale nieświadomych 

oszustwa inwestorów. Katalog skandali korporacyjnych tych lat zawiera m.in. takie nazwy 

spółek: Enron, Tyco International, Adelphia, Peregrine Systems i WorldCom, Parmalat.
33

 

Wskutek kreatywnej księgowości (certyfikowanej czasami przez audytorów – tak znanych jak 

Arthur Andersen) rozproszeni akcjonariusze tracą kolejne miliardy USD.
34

  

Po skandalach korporacyjnych 30 lipca 2002 r. Kongres USA uchwalił ustawę The Sarbanes–

Oxley Act (SOX), która podniosła rzetelność pracy audytorów i uczciwość praktyk 

                                                           
32

 S. Ross, The economic theory of Agency: the Principal’s Problem, American Economic Review No 63, 1973, s. 
s. 134 – 9, M. Jensen, W. Meckling, Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership 
structure, Journal of Financial Economics, vol. 3, no 4, 1976, s. 305-360, E. Fama, M. Jensen, Separation of 
ownership and control, Journal of Law and Economics, vol. XXVI, 1983 
33 Soltani B. The Anatomy of Corporate Fraud: A Comparative Analysis of High Profile American and European 

Corporate Scandals, Springer Science & Business, 2012 
34

 Link: https://en.wikipedia.org/wiki/Enron_scandal 

https://en.wikipedia.org/wiki/Enron_scandal
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korporacyjnych (ang. corporate governance) stosowanych przez spółki akcyjne, których 

akcje są przedmiotem obrotu na giełdach.  

Chęć maksymalizacji zysku i konflikty agencji występujące na poziomie zarządów wielkich 

banków inwestycyjnych (gigantyczne wynagrodzenia) były jednak nadal zbyt silne, co 

doprowadziło w 2008 r. w USA do wybuchu kolejnego wielkiego kryzysu sub-prime.
35

  

Problemy braku skutecznego nadzoru korporacyjnego i nierzetelne oceny renomowanych 

agencji ratingowych (AAA dla CDO zbudowanych na niespłacalnych kredytywach 

hipotecznych) odegrały wyraźną rolę w tym zdarzeniu, za które amerykański podatnik musiał 

zapłacić setki mld USD. Bankructwo Lehman Brothers i problemy AIG to zdarzenia, które 

zostaną na zawsze odnotowane w historii rynku finansowego. Skalę implozji rynku CDO w 

2008 r. można porównać wielkiego kryzysu rynku akcji z 1929 r. Kryzys w USA szybko 

„zaraził” państwa strefy EURO i podmioty finansowe z krajów UE.  

W odpowiedzi na kryzys już w 2010 r. UE rozpoczęła prace nad gruntowną reformą systemu 

audytu spółek akcyjnych, której celem było m.in. redukcja systemowych konfliktów 

interesów, zwiększenie jakości zewnętrznej rewizji finansowej oraz poprawa wiarygodności 

sprawozdań.  

Przede wszystkim należy zauważyć, że biegły rewident badający i przeglądający okresowo 

sprawozdania finansowe JZP nie pracuje wyłącznie dla spółki ale przede wszystkim dla ich 

zewnętrznych użytkowników (m.in. akcjonariusze, urzędy skarbowe, analitycy rynkowi). Jest 

podstawowym filarem infrastruktury zaufania do JZP – zapewniającym bezpieczeństwo 

obrotu dla inwestorów nieprowadzących codziennych spraw spółki.  

Audytowane sprawozdania finansowe oraz obligatoryjny system raportowania (z 

odpowiedzialnością cywilną i karną za nierzetelne informacje) to kluczowe elementy 

rynkowej wyceny akcji lub obligacji emitowanej przez spółkę akcyjną.  

Jakość i rzetelność sprawozdań finansowych obniża systemowy konflikt interesów związany 

z audytem. Kontrolowana spółka jest zleceniodawcą biegłego rewidenta w procesie 

obowiązkowej okresowej rewizji finansowej (wybiera swojego kontrolera i mu płaci za 

audyt), a pomiędzy firmami audytorskimi występuje konkurencja niekorzystna dla wyników 

                                                           
35

 Link: https://en.wikipedia.org/wiki/Subprime_mortgage_crisis 

https://en.wikipedia.org/wiki/Subprime_mortgage_crisis
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badania.
36

 Stąd też pojawia się problem konfliktu interesów i kwestia rzeczywistej 

niezależności audytora.  

Spółki prowadzące działalność z zakresu audytu także maksymalizują cel finansowy swoich 

procesów.  Maksymalizacja zysku może wpływać negatywnie na efekty pracy audytora dla 

innych interesariuszy. Stąd też na poziomie UE przyjęto dwa akty prawne m.in. eliminujące 

wyżej opisane negatywne zjawiska występujące podczas audytu spółek akcyjnych:  

 Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/56/UE (w sprawie badań sprawozdań 

finansowych); 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 537/2014 (w sprawie 

szczegółowych wymogów dotyczących badań sprawozdań finansowych jednostek 

zainteresowania publicznego). 

W ramach tych regulacji spółka akcyjna będąca emitentem instrumentów finansowych 

dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym państwa Unii Europejskiej została 

zdefiniowana jako jednostka zainteresowania publicznego. Obligatoryjnym elementem 

nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w każdej radzie nadzorczej stał się komitet 

audytu działający jako część rady nadzorczej. Świadczenie usług doradczych przez audytorów 

dla spółek akcyjnych podlegających badaniu zostało prawnie zakazane. 

Do połowy 2016 r. wszystkie kraje członkowskie zostały zobowiązane dostosować swoje 

prawo krajowe do przepisów unijnych. W Polsce implementacja nastąpiła z prawie rocznym 

opóźnieniem. Istniejące spółki akcyjne notowane na GPW były zobowiązane dostosować 

swoje komitetów audytu do nowych wymagań prawnych do dnia 21 października 2017 r. 

(art. 297 Ustawy – tzn. 4 miesiące, od dnia wejścia w życie ustawy).  KNF w art. 89 ust. 1 

pkt 3 Ustawy otrzymał władzę kontroli funkcjonowania komitetów audytu.  

3. Skandal korporacyjny GetBack – polski Enron z istotnymi różnicami 

Działalność operacyjna GetBack była prowadzona w ramach skomplikowanej 

i nietransparentnej finansowo struktury organizacyjnej, gdzie występowały trzy obszary 

sekurytyzacji. Ta cecha nasilała konflikt agencji i asymetrię informacyjną pomiędzy 

nieprofesjonalnymi inwestorami zewnętrznymi a insiderami działającymi wewnątrz spółki a 

podmiotami z nimi powiązanymi. 

                                                           
36 Można metaforycznie stwierdzić, że „podsądny wybiera w konkurencyjnym przetargu sędziego, który mu 

wymierzy karę” – przyp. aut. 
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Obok immanentnej niestabilności (stadne zachowania spowodowane chciwością i strachem), 

asymetria informacji jest kluczowym czynnikiem zawodności rynku finansowego 

podważającym prawdziwość twierdzenia, że jest on sprawnym narzędziem alokacji zasobów 

w gospodarce. Asymetria informacyjna jest czynnikiem sprzyjającym występowaniu 

ryzyka nadużycia (ang. moral hazard)w zachowaniach najsilniejszych interesariuszy spółki 

akcyjnej. Asymetrii informacyjnej nie można wyeliminować, ale należy dążyć do jej 

minimalizacji za pomocą stosowania różnego rodzaju korekt mechanizmu rynkowego – m.in. 

interwencji państwa.
37

  

Podejmujący decyzje inwestycyjne inwestorzy detaliczni byli zmuszeni polegać na 

wiarygodności i rzetelności informacji finansowej zawartej w prospekcie emisyjnym 

i w raportach bieżących oraz okresowych przekazywanych do publicznej wiadomości. Rynek 

kapitałowy to miejsce, gdzie na podstawie dostępnej informacji „handluje się obietnicami 

zysku w przyszłości”. Instrumenty finansowe emitowane przez każdą spółkę podlegają 

ciągłemu procesowi cenotwórczemu a więc każda istotna informacja musi zostać 

przekazana do publicznej wiadomości, aby rynek mógł oszacować stopę zwrotu w 

przyszłości i ryzyko.  

W ocenie autora niniejszego artykułu skandal korporacyjny GetBack wykazuje silne 

podobieństwo do zdarzeń tego typu, które już wcześniej wielokrotnie wystąpiły na rynkach 

rozwiniętych.  

Informacje przekazane do publicznej wiadomości (śledztwo trwa) wskazują, że pomiędzy 

skandalem GetBack a skandalem Enron (USA, 2001 r.) występują też bardzo istotne różnice. 

Liczba elementów infrastruktury zaufania rynku kapitałowego, które zawiodły jest znacząco 

wyższa. Porównanie pokazuje, że do skandalu GetBack doprowadziło jednoczesne wyjęcie 

kilku  bezpieczników systemowych – nie tylko te standardowych, ale także nietypowych (w 

tym nowe rozwiązania): 

 standardowy – polegający na tym, że biegły rewident dokonujący okresowej atestacji 

sprawozdań finansowych (najprawdopodobniej znajdując się także w konflikcie interesów 

wynikającym ze świadczenia usług doradczych) nie zauważa przestępstw księgowych 

dokonywanych przez zarząd Spółki (z tą różnicą, że biegły rewident Enron nie 

uczestniczył tak jak Deloitte w sporządzeniu prospektu emisyjnego oraz  przygotowaniu 

                                                           
37

 Wojciech Naruć, Zwiększenie roli  i odpowiedzialności biegłych rewidentów w ograniczaniu manipulowania 
sprawozdaniami finansowymi, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 3/2018 (93), 2018, s.69 
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Spółki do pierwszej publicznej oferty akcji; tak więc audytor GetBack posiadał głębszą 

wiedzę o Spółce); 

 nowy – w strukturze rady nadzorczej komitet audytu nie wykonywał zgodnie z prawem 

skutecznej i rzeczywistej kontroli wewnętrznej. Nowelizacja ustawy o biegłych 

rewidentach implementująca obowiązek stosowania Rozporządzenia 537 (przymus 

rzeczywistego funkcjonowania komitetu audytu) została ogłoszona w dniu 6 czerwca 

2017 r. i weszła w życie w 14 dni od jej ogłoszenia; 

 nowy – bank inwestycyjny Haitong (oferujący rynkowi kapitałowemu akcje i obligacje), 

będący zabezpieczonym na 200%, istotnym kredytodawcą Spółki (konflikt interesów), nie 

odkrył w procesie due diligence wymaganym do realizacji IPO, nieprawidłowości 

pomimo długotrwałej relacji biznesowej; 

 nowy – towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Saturn, Lartiq – dawny Trigon) w sposób 

rażący nie wykonywały bieżącego nadzoru nad GetBack, któremu powierzyły zarządzanie 

aktywami - portfelami NPL (co umożliwiało nierzetelną wycenę certyfikatów oraz 

dokonywanie tzw. „rolek” - w celu „budowania nieprawdziwego obrazu finansowego 

Spółki”).  

W przypadku GetBack biegły rewident (Deloitte) dokonując rewizji sprawozdań finansowych 

nie wykrył przestępstw księgowych dokonywanych przez zarząd Spółki i certyfikował 

rynkowi swoją opinią nieprawdziwy obraz Spółki. Audytor pełnił w odniesieniu do GetBack 

rolę powiernika zaufania inwestorów.  

Rada nadzorcza działała niezgodnie z obowiązującym prawem. W swoim raporcie 

(sporządzonym na zlecenie Abris) znany ekspert od corporate governance A. Nartowski 

stwierdza:
 38

 „Komitet audytu pracował systematycznie, odbywając od września 2017 r., kiedy 

zainaugurował działalność, do kwietnia 2018 r. 10 posiedzeń. Z raportu rocznego wynika, że 

w okresie od 5 maja 2017 r. do 16 kwietnia 2018 r. w skład komitetu audytu wchodził: 

wiceprzewodniczący Wojciech Łukawski oraz Kenneth Maynard, jako członek, niebawem do 

komitetu dołączyła obejmując przewodnictwo, Alicja Kornasiewicz.”  

Jednocześnie A. Nartowski w tym samym raporcie zauważa, że: 

                                                           
38

 Andrzej S. Nartowski., Sprawa GetBack S.A. w świetle corporate governance, 2018, link: 
http://www.andrzejnartowski.pl/wp-content/uploads/2019/02/Raport-Nartowskiego-Getback-i-corporate-
governance.pdf 

http://www.andrzejnartowski.pl/wp-content/uploads/2019/02/Raport-Nartowskiego-Getback-i-corporate-governance.pdf
http://www.andrzejnartowski.pl/wp-content/uploads/2019/02/Raport-Nartowskiego-Getback-i-corporate-governance.pdf
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 Kenneth Maynard członek komitetu audytu po oddelegowaniu go przez radę nadzorczą do 

zarządu po aresztowaniu prezesa „nieoczekiwanie oświadczył, że potrzebuje kilku 

tygodni na zapoznanie się ze Spółką” (s. 50) – co sugeruje, że nie znał on jej rzeczywistej 

sytuacji finansowej, a więc pobierał wysokie wynagrodzenie za „fikcyjny nadzór”; 

  „firma audytorska przegapiła brak w spółce procedur zabezpieczających przed 

oszustwem” (s. 31); 

 Kenneth Maynard otrzymał od Spółki 1 mln GPB pod pretekstem „poszukiwania na 

międzynarodowych rynkach inwestora”, którego nie znalazł (s. 50); 

 „Prezes zarabiał dużo. W 2017 r. otrzymał ze Spółki 3.240.117 PLN”(s. 45). 

W § 20 lit. j –k statutu Spółki Rada Nadzorcza wyraźnie posiada wyłączne kompetencje do 

określania limitów zadłużenia Spółki i wydawania zgody na zaciąganie zobowiązań je 

przekraczających. Oświadczenie Kennetha Maynarda, że „potrzebuje kilku tygodni na 

zapoznanie się ze stanem Spółki” to dowód na to, że w GetBack występował problem 

„fasadowości rady nadzorczej” - komitet audytu działał więc niezgodnie ze statutem 

i prawem.  W rzeczywistości komitet audytu nie kontrolował zarządu emitującego seryjnie 

obligacje niepubliczne (zaciągającego nadmierne zobowiązania dłużne)  na dodatek w 

wbudowaną opcją PUT, która to zagrażała płynności spółki w przypadku emocjonalnej 

zmiany nastawienia ich subskrybentów.  

Jak zauważa to M. Sierpińska i B. Kulisa: Komitet audytu odgrywa rolę strażnika 

wiarygodności i uczciwości spółki.
39

  

Celem istnienia w spółce akcyjnej niezależnego komitetu audytu jest eliminacja dość 

powszechnie występującego na rynku kapitałowym problemu fasadowości rady 

nadzorczej i rzeczywistej zależności członków rad nadzorczych od silnych interesariuszy – 

m. in. prezesów zarządów i dominujących akcjonariuszy.  

Komitet audytu kontroluje rzeczywistą niezależność audytora oraz m.in. nadzoruje w 

strukturze organizacyjnej spółki akcyjnej trzy istotne systemy: 

 system rachunkowości - sprawozdawczości finansowej; 

 system kontroli wewnętrznej; 

 system zarządzania ryzykiem. 

                                                           
39 Beata Kulisa , Maria Sierpińska, Nowa rola komitetów audytu w spółkach zainteresowania 

publicznego, Studia i Prace WNEiZ US, nr 50, 2017, s. 32 

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/contributor/04517307aba131472e0000c6f16dbf28
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/contributor/b76d84a3bdb88fb4374442bc48dcdb72
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Patrząc z perspektywy skandalu korporacyjnego GetBack, zgodnie z art. 130 ust. 1 pkt 1 lit. 

b) Ustawy, do zadań komitetu audytu należało w szczególności: „monitorowanie skuteczności 

systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, 

w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej”.  

Oznacza to rzeczywistą a nie tylko formalną kontrolę wewnętrzną polegająca w szczególności 

na: 

 identyfikacji obszarów podwyższonego ryzyka; 

 weryfikacji i ocenie procesów zapobiegania zagrożeniom dla działalności Spółki; 

 adekwatności środowiska biznesowego do systemów kontroli wewnętrznej w  obszarach 

podwyższonego ryzyka; 

 weryfikacji i ocenie systemu kontroli wewnętrznej w spółce, pozwalającego wykryć 

oszustwa księgowe i finansowe (eliminacja ryzyka defraudacji kreatywnej księgowości); 

 kontroli krytycznych procesów przy pomocy zintegrowanych systemów zarządzania. 

Do wybuchu skandalu korporacyjnego w GetBack nie doszłoby, gdyby komitet audytu 

GetBack wykonywał swoje zadania w sposób określony przez Ustawę.  

Tak więc pomimo implementacji w Polsce restrykcyjnych regulacji, których celem była 

eliminacja problemu fasadowości rad nadzorczych w jednostkach zainteresowania 

publicznego, w GetBack bezspornie nadal nie istniał skuteczny system kontroli 

wewnętrznej. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3) Ustawy organ nadzoru KNF: „monitoruje 

przestrzeganie przepisów dotyczących powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu 

(..). 

Zdarzenie to wystąpiło pomimo okoliczności, że dominującym akcjonariuszem był 

wyrafinowany fundusz private equity Abris Capital, który kontrolował Spółkę przez swoich 

nominatów w radzie nadzorczej.
40

 Zwyczajowo, posiadanie takiego akcjonariusza zwiększa 

wiarygodność Spółki wobec rynku, gdyż wchodzi on także w rolę żyranta zaufania.  

W ocenie autora zawiódł inwestorów także inny element infrastruktury zaufania - globalny 

koordynator, prowadzący księgę popytu i oferujący akcje oraz obligacje - bank inwestycyjny 

Haitong.  

                                                           
40

 W rzeczywistym świecie finansów profesjonalne fundusze private equity kontrolują szczegółowo każdy 
proces w podmiocie, w który zainwestują tak znaczne środki finansowe – przyp. aut.  
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Oferując na rynku kapitałowym akcje lub obligacje jakiejkolwiek spółki oferujący staje 

się żyrantem jej uczciwości wobec całego rynku kapitałowego. Bank inwestycyjny 

edukuje przyszłego emitenta funkcjonowania w środowisku rynku finansowego. 

Na rynkach rozwiniętych inwestorzy mogą w pełni polegać na reputacji oferującego 

przy ocenie jakości inwestycyjnej nabywanych od niego instrumentów finansowych. 

Także po zakończeniu oferty bank inwestycyjny sprawuje nieformalny nadzór nad 

poczynaniami emitenta.   

Jeśli inwestorzy poniosą dotkliwe straty na zakupionych instrumentach finansowych 

to konsekwencje reputacyjne poniesie przede wszystkim oferujący, jako pośrednik pomiędzy 

emitentem a społecznością inwestorską rynku kapitałowego (utrata kapitału zaufania). 

To bank inwestycyjny organizuje due diligence - wybiera doradcę prawnego i audytora 

do przygotowania oferty publicznej. Jakość każdego tych doradców wpływa na 

bezpieczeństwo prawne całego procesu oferty publicznej i zabezpiecza przed ryzykiem 

ewentualnych pozwów inwestorów.
41

 

Zgodnie z obowiązującymi zwyczajami i regułami sztuki, zanim oferta instrumentów 

finansowych zostanie przedstawiona rynkowi bank inwestycyjny ma obowiązek 

przeprowadzić szczegółowe badanie spółki, obejmujące wszystkie procesy w jej działalności. 

W przypadku negatywnego wyniku due diligence zasadą jest, że „od transakcji się odstępuje 

i  nie wychodzi się na rynek”. Na tym polega działanie zgodne z regułami sztuki banku 

inwestycyjnego. Jeśli oferujący nie przeprowadzi należycie due diligence to potencjalnie, jako 

sporządzający prospekt może także ponieść odpowiedzialność prawną za straty inwestorów.  

Art. 98 ustawy o ofercie publicznej może stanowić podstawę prawną odpowiedzialności 

cywilnej każdego podmiotu uczestniczącego w sporządzaniu informacji zawartej 

w prospekcie emisyjnym. KNF zatwierdzając prospekt nie bada prawdziwości zawartych 

w nim informacji a jedynie sprawdza fakt ujawnienia wymaganych prawem informacji. Za 

prawdziwość informacji zawartych w prospekcie lub ich brak odpowiada więc nie KNF tylko 

spółka i podpisujący prospekt doradcy.
 42

  

                                                           
41

 Spółka nigdy nie przekazała zgodnie z obowiązującym prawem raportu o kosztach IPO, co już powinno 
spowodować reakcję KNF. Rynek więc nie mógł się dowiedzieć jak Haitong oszacował ryzyko transakcji. Im IPO 
jest bardziej ryzykowne tym prowizja oferującego jest wyższa – przyp. aut. 
42 Jacek Jastrzębski, Odpowiedzialność audytora spółki publicznej wobec osób trzecich, Przegląd prawa 

handlowego, Tom 11 r. 2011 
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To co się zdarzyło wkrótce po IPO upoważnia do postawienia tezy, że Haitong będąc doradcą 

transakcyjnym oraz powiernikiem zaufania inwestorów wykonał due diligence niezgodnie 

z regułami sztuki (ang. duty of care).
43

 Już sprawozdania finansowe umieszczone 

w prospektach emisyjnych akcji i obligacji budziły zastrzeżenia.
44

  

Kolejnym elementem infrastruktury zaufania, który nie zadziałał był nadzór nad GetBack ze 

strony TFI. W odpowiedzi na ten problem w dniu 20 sierpnia 2019 r. KNF zdecydował o 

nałożeniu kary pieniężnej w kwocie 5 mln PLN oraz o cofnięciu licencji dla Saturn TFI m.in. 

za brak bieżącego nadzoru nad operacjami finansowych dokonywanymi przez podmiot 

zarządzający GetBack.
45

 W dniu 5 listopada 2019 r. nadzorca nałożył podobną karę na Lartiq 

TFI (dawniej Trigon TFI).
46

  

Powyższymi decyzjami KNF potwierdził niewykonywanie przez te dwa TFI obowiązków 

powierniczych wobec uczestników funduszy (ang. fiduciary duty). Surową decyzją 

administracyjną KNF trwale usunął ww. dwa podmioty z rynku finansowego. Wyżej 

wymienione TFI świadomie i trwale akceptowały wykonywanie przez GetBack czynności 

zarządzania w sposób naruszający podstawowe zasady funkcjonowania instytucji rynku 

kapitałowego (działanie w najlepiej pojętym interesie funduszy oraz ich uczestników).  

4. Długoterminowe konsekwencje skandalu  

Wysoka i bezpieczna cyrkulacja kapitału w gospodarce jest kluczowym czynnikiem jej 

potencjału rozwojowego. Spadek skłonności do inwestycji jest czynnikiem zagrażającym 

rozwojowi gospodarczemu. Długoterminowym problemem Polski są regularnie 

wybuchające afery finansowe skłaniające gospodarstwa domowe do masowego 

pozywania podmiotów finansowych w celu ochrony swoich praw.
47

 Czynnik ten 

                                                           
43

 Haitong to podmiot finansowy, który uzyskał wysokie przychody na transakcjach z GetBack. Posiadał 
długoterminową relację kredytową – w ten sposób finansował rozwój tej spółki.  Co ciekawe jako insider - 
wiedząc o stanie finansów spółki zażądał dla podwójnych zabezpieczeń od udzielanych jej kredytów. Po 
wybuchu skandalu jako jedyny nie zgodził się na redukcję  długów. Haitong był organizatorem przejęcia EGB 
Investments przez GetBack po cenie pięciokrotnie wyższej niż rynkowa– przyp. aut. 
44 Prasa donosi o nietransparentnych powiązaniach finansowych żony wysokiego urzędnika Haitong z GetBack. 

Grzegorz Nawacki, Deal Bartłomieja Dmitruka w GetBacku, serwis internetowy Pulsu Biznesu, 12 maja 2012, 
link: https://www.pb.pl/deal-bartlomieja-dmitruka-w-getbacku-960667 
45

 Komunikat KNF o nałożeniu sankcji na SATURN TFI SA, link: 
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_KNF_dot_Saturn_TFI_SA_66831.pdf 
46

 Komunikat KNF o nałożeniu sankcji na Lartiq TFI SA (dawniej Trigon), Link: 
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_KNF_ws_Lartiq_TFI_SA.pdf 
47

 Raporty Rzecznika Finansowego obrazują masowy misselling dokonujący się w Polsce. W sądach znalazły się 
dziesiątki tysięcy spraw przeciwko bankom i zakładom ubezpieczeń w związku z oferowaniem polisolokat i 

https://www.pb.pl/deal-bartlomieja-dmitruka-w-getbacku-960667
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_KNF_dot_Saturn_TFI_SA_66831.pdf
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_KNF_ws_Lartiq_TFI_SA.pdf
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drastycznie obniża zaufanie do sektora finansowego w całości. Według danych KNF na 

koniec I kwartału 2019 r. na rachunkach bankowych gospodarstw zdeponowano 865,3 mld 

PLN (12 m-cy wcześniej 775,8 mld PLN) a na rachunkach przedsiębiorstw 279,8 mld PLN 

(12 m-cy wcześniej 266,0 mld PLN). Wielkość tych depozytów przyrasta z roku na rok.  

Dane statystyczne zagregowane przed FED (Federal Reserve) pokazują, że wartość inwestycji 

w Polsce, z roku na rok spada. Na koniec II kwartału 2019 r. wskaźnik udziału inwestycji 

netto w aktywa trwałe (ang. gross fixed capital formation) do PKB spadł poniżej 19% - do 

najniższego poziomu od 20 lat.  

 

Badana statystyka obrazuje konsekwentny wskaźnik spadek inwestycji w polskiej 

gospodarce. Spadek inwestycji jest zjawiskiem o skomplikowanym podłożu wynikającym 

m.in. z aktualnych właściwości samego rynku i granic wzrostu (globalizacja i monopolizacja 

gospodarki światowej). Wybuch skandalu korporacyjnego GetBack pogorszył sytuację 

krajowego, gdyż wywołał nagły odpływ środków pieniężnych z funduszy rynku 

kapitałowego. O ile do wybuchu afery GetBack widoczny był napływ kapitału do funduszy o 

tyle po kwietniu 2018 r. odnotowuje się jego odpływ. W samym grudniu 2018 r. odpłynęło z 

funduszy rynku kapitałowego aż 2,3 mld zł netto. Po raz pierwszy od wybuchu wielkiego 

kryzysu globalnego w 2008 r. zanotowano odpływy we wszystkich kategoriach funduszy. 

Poniższy wykres obrazuje napływy (nad osią poziomą) i odpływy (pod osią 0) w okresie od 

I 2016 do XII 2018 r. Kluczową informacją jest dynamika zmian jasnoniebieskiej linii 

(„razem” – uwzględniającej wszystkie klasy aktywów).
48

  

                                                                                                                                                                                     
kredytów frankowych. Polski wymiar sprawiedliwości nie posiada wydzielonych wydziałów finansowych, co dla 
konsumentów oznacza wysokie koszty i przewlekłość procesów – przyp. aut.  
48

 Strefa inwestorów, W październiku do funduszy inwestycyjnych napłynęło sporo pieniędzy. Polacy chyba 
zaczynają się bać inflacji, 15 listopada 2019, link: https://strefainwestorow.pl/artykuly/fundusze-
inwestycyjne/20191115/fundusze-inwestycyjne-naplywy-pazdziernik-2019 

https://strefainwestorow.pl/artykuly/fundusze-inwestycyjne/20191115/fundusze-inwestycyjne-naplywy-pazdziernik-2019
https://strefainwestorow.pl/artykuly/fundusze-inwestycyjne/20191115/fundusze-inwestycyjne-naplywy-pazdziernik-2019
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W 2018 r. z funduszy obligacji odpłynęło aż 967 mln zł, co jest najgorszym wynikiem od 5 

lat. Fundusze te notowały napływy w latach 2016-2017 jednak wszystko zmieniło się wraz 

z pojawieniem się fali strachu wywołanej wybuchem afery GetBack. Szczególnie dotknięte 

odpływem kapitału były fundusze zarządzane przez Altus TFI, któremu prokuratura zarzuciła 

wyrządzenie GetBack szkody o znacznych rozmiarach przy kontrowersyjnej transakcji zbycia 

akcji EGB Investments.
49

 Jak pokazują dane statystyczne Analizy online na koniec września 

2019 r. pomimo pewnego uspokojenia emocji inwestorów odnotowano ujemne saldo napływu 

do funduszy w kwocie 383 mln PLN.
50

 Branża maklerska jako sektor gospodarczy w Polsce 

znajduje się w bardzo złej sytuacji finansowej.
51

  

5. Konkluzja – sama ludzka chciwość nie jest objaśnieniem skandalu 

Zabezpieczenie interesów rozproszonych akcjonariuszy wymaga stałej ewolucji infrastruktury 

zaufania. Narastająca złożoność i zmienność procesów gospodarczych powoduje narastanie 

konfliktów wynikających z teorii agencji – m.in. asymetrii informacyjnej i kompetencyjnej 

pomiędzy zarządem spółki akcyjnej a jej zewnętrznymi interesariuszami. Coraz trudniej 

zewnętrznym inwestorom ocenić sytuację finansową i rzeczywiste ryzyko działalności 

gospodarczej spółki publicznej. Kluczowym elementem infrastruktury zaufania na rynku 

                                                           
49

 Prezes Altus TFI został aresztowany przez CBA. Wskutek gwałtownej fali umorzeń jednostek uczestnictwa 
zarządzający Altus TFI byli zmuszeni wyprzedawać akcje znajdujące się w portfelach zarządzanych przez nich 

funduszy – przyp. autora 
50

 Umorzenia jednostek funduszy inwestycyjnych powodują odpływy finansowe z rynku kapitałowego a więc 
zmuszają zarządzających do obniżającej ceny wyprzedaży aktywów. Link: 
https://www.analizy.pl/fundusze/wiadomosci/25843/naplyw-srodkow-do-funduszy-inwestycyjnych-
%28wrzesien-2019%29.html 
51

 Gazeta Giełdy Parkiet, Maklerski „Titanic” coraz bliżej zderzenia z górą lodową, 9 września 2019, link: 
https://www.parkiet.com/Biura-maklerskie/309099952-Maklerski-Titanic-coraz-blizej-zderzenia--z-gora-
lodowa.html 

https://www.analizy.pl/fundusze/wiadomosci/25843/naplyw-srodkow-do-funduszy-inwestycyjnych-%28wrzesien-2019%29.html
https://www.analizy.pl/fundusze/wiadomosci/25843/naplyw-srodkow-do-funduszy-inwestycyjnych-%28wrzesien-2019%29.html
https://www.parkiet.com/Biura-maklerskie/309099952-Maklerski-Titanic-coraz-blizej-zderzenia--z-gora-lodowa.html
https://www.parkiet.com/Biura-maklerskie/309099952-Maklerski-Titanic-coraz-blizej-zderzenia--z-gora-lodowa.html
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kapitałowym staje się rzetelna informacja finansowa zawarta w okresowo atestowanych 

sprawozdaniach finansowych oraz działający na bieżąco skuteczny komitet audytu w radzie 

nadzorczej.  

Na dzień sporządzenia niniejszego artykułu wyniki kontroli organów państwa w skandalu 

korporacyjnym GetBack przeprowadzone przez Najwyższą Izby Kontroli nie zostały 

formalnie ujawnione. Nie ujawniono także wyników badania Deloitte przeprowadzonych 

przez Komisję Nadzoru Audytowego.
52

  

Wybuch skandalu korporacyjnego GetBack i wywołane w tym perturbacje w powiązanych z 

aferą funduszach inwestycyjnych (Altus TFI) wyjątkowo silnie naruszyły fundament rynku 

kapitałowego – zaufanie inwestorów. Fala strachu o oszczędności zainicjowała masowy 

odpływ z funduszy inwestycyjnych, co wywołało długotrwałą dekoniunkturę na GPW. 

Ujawnienie skali defraudacji i sieci powiązań wywołało powszechną uzasadnioną obawę, co 

do rzeczywistego bezpieczeństwa środków lokowanych w spółki giełdowe. Przetrzymywanie 

środków pieniężnych na rachunkach bankowych oprocentowanych poniżej inflacji obrazuje 

wysoki poziom braku zaufania do infrastruktury bezpieczeństwa rynku kapitałowego. 

Sytuacja ta oznacza nie tylko realne straty finansowe dla deponentów, ale także ubytek 

zdolności rynku kapitałowego do finansowania IPO i innych innowacyjnych przedsięwzięć 

gospodarczych.  

Na pytanie badawcze postawione we wprowadzeniu artykułu należy odpowiedzieć 

twierdząco. Czynnikiem decydującym o wybuchu skandalu był specyficzny dla spółki 

akcyjnej konflikt agencji. Kompletna niesprawność infrastruktury zaufania rynku 

kapitałowego sprawiła, że po raz kolejny zmaterializowała się pokusa nadużycia. Po raz 

kolejny zwykła chciwość uczestników rynku oraz iluzja możliwości wysokich zysków w 

przyszłości ograniczała trzeźwą ocenę sytuacji. Zjawisko to ma głębokie podłoże 

psychologiczne.  

Państwo także okazało się bezradne wobec ewidentnej zawodności rynku finansowego. Po raz 

kolejny zaniechano interwencji „cywilizującej” procesy rynkowe (spec ustawa). Istniejące 

regulacje prawne były nieadekwatne do sytuacji przed jaką stanął rynek finansowy (PPU). 

                                                           
52

 Według stanu na dzień sporządzania artykułu Komisja Nadzoru Audytowego nie posiadała skutecznych 
narzędzi do kontroli firm audytorskich. Ograniczenia płacowe sprawiały, że organ ten nie jest zdolny zatrudnić 
profesjonalnych kontrolerów. Z drugiej strony samorząd zawodowy biegłych rewidentów (PIBR)  nie realizował 
w pełni stawianych przez nim zadań.  Z tego wzgledu w dniu 12 września 2019 r. powołano Polską Agencję 
Nadzoru Audytowego. Link: https://www.gov.pl/web/finanse/35-powstala-polska-agencja-nadzoru-
audytowego2 

https://www.gov.pl/web/finanse/35-powstala-polska-agencja-nadzoru-audytowego2
https://www.gov.pl/web/finanse/35-powstala-polska-agencja-nadzoru-audytowego2
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Narastający poziom awersji do ryzyka u nieprofesjonalnych właścicieli nadwyżek 

finansowych upoważnia do postawienia tezy, że infrastruktura zaufania na rynku 

kapitałowym w Polsce jest niezdolna do zapewnienia rozproszonemu inwestorowi 

bezpieczeństwa obrotu.  

Rynek kapitałowy utworzony w Polsce jest wzorowany na rynku USA. Opiera się on na 

obowiązkowych ujawnieniach informacyjnych (ang. disclosure based system). Do jego 

działania potrzebne są m.in. trzy fundamentalne elementy: KNF pozywający w sądach w 

imieniu poszkodowanych inwestorów, sprawny wymiar sprawiedliwości (m.in. 

wyspecjalizowanie w sprawach korporacyjnych kancelarie) i aktywność inwestorska (ang. 

shareholders activism). W Polsce pomimo 25 lat istnienia rynku nie osiągnięto niezbędnych 

dla funkcjonowania rynku standardów działania pośredników (fiduciary duty, fair dealing, 

care). Niski poziom kompetencji finansowych Polaków sprawia, że niewielu inwestorów jest 

świadomymi użytkownikami prospektów emisyjnych.
53

   

Przez ostatnie dziesięciolecie KNF koncentrował się na ochronie stabilności podmiotów 

sektora finansowego zaniechując rygorystycznej ochrony zaufania do samego rynku 

finansowego, który jako rozwiązanie instytucjonalne ulega degeneracji wskutek erozji 

kapitał symbolicznego.
54

 Wymiar sprawiedliwości działa wyjątkowo powoli i jest 

nieefektywny w zwalczaniu przestępczości „białych kołnierzyków”. Instytucja pozwu 

zbiorowego nie działa w praktyce sądowej (ang. class action).
 55

 

Konieczność zatrudniania na własny koszt kosztownych kancelarii prawnych specjalizujących 

się w odzyskiwaniu środków od sprawców oszustw finansowych skutecznie zniechęca do 

podejmowania ryzyka inwestycyjnego.  

Podmioty posiadające lepsze zabezpieczenia i przewagę kompetencyjną wygrały wyścig 

o pozostałości po upadku GetBack. Na przykład Haitong, który przygotowywał oferty akcji 

                                                           
53

 Wg badań OECG kompetencje finansowe w Polsce znajdują się na wyjątkowo niskim poziomie: 
https://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/OECD-INFE-International-Survey-of-Adult-Financial-Literacy-
Competencies.pdf 
54

 Interesy mają nie tylko sami poszczególni uczestnicy rynku ale także rynek kapitałowy sam w sobie. 
Konieczna jest ochrona interesu samego rynku kapitałowego jako rozwiązania instytucjonalnego. W USA SEC 
Enforcement Division występuje w sądach w imieniu poszkodowanych klientów. W Polsce nadzór jest 
niewydolny m.in. wskutek stworzenia tzw. supernadzoru w 2008 r. połączenia w KNF nadzoru nad 
skonfliktowanymi ze sobą  sferami finansów – m.in. nadzoru bankowego i nadzoru nad rynkiem kapitałowym – 
przyp. aut.  
55

 Ustawa UD 74 (o odpowiedzialności karnej m.in. za nadużycia spółek) nie została przeprocesowana przez 
Sejm RP. Link: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r2359,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-odpowiedzialnosci-
podmiotow-zbiorowych-za-czyn.html 

https://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/OECD-INFE-International-Survey-of-Adult-Financial-Literacy-Competencies.pdf
https://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/OECD-INFE-International-Survey-of-Adult-Financial-Literacy-Competencies.pdf
https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r2359,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-odpowiedzialnosci-podmiotow-zbiorowych-za-czyn.html
https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r2359,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-odpowiedzialnosci-podmiotow-zbiorowych-za-czyn.html
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i obligacji niezabezpieczonych sam wymagał zabezpieczeń sięgających 200% kredytu. 

Największy wymierny koszt finansowy skandalu korporacyjnego GetBack poniosło około 

10.000 rozproszonych inwestorów nieprofesjonalnych posiadających najniższą siłę 

przetargową oraz ograniczoną zdolność do oceny rzeczywistego ryzyka.  

Inwestorzy nieprofesjonalni nie dokonaliby inwestycji, gdyby posiadali  pełną wiedzę 

o rzeczywistym obrazie Spółki. Grupa ta nie zdołała obronić swoich interesów w PPU będąc 

w konflikcie z posiadającymi lepsze zabezpieczenia prawne wierzycielami zabezpieczonymi 

(banki). De facto sektor bankowy jest beneficjentem skandalu, gdyż zdołał wcześniej 

sprzedać do GetBack po zawyżonych cenach obciążające jego bilanse NPL.  

Istnieje poważny koszt jakościowy, który poniesiemy wszyscy, a którego da się wycenić 

w kategoriach pieniężnych. Rynek kapitałowy to krwioobieg gospodarki. GPW to jego serce. 

Utrata zaufania inwestorów detalicznych do całej infrastruktury bezpieczeństwa rynku 

kapitałowego oznacza dalszy spadek stopy inwestycji w Polsce i kolejne utracone szanse 

rozwojowe. Inwestorzy są gotowi ponosić ryzyko inwestycyjne na trudnym zglobalizowanym 

rynku ale pod warunkiem, że ryzyko kryminalne zostanie wyeliminowane z procesów 

inwestycyjnych przez organy państwa.  

W polskim systemie prawnym brakuje szybko działającego prewencyjnie „finansowego 

FBI” łączącego kompetencje KNF i władzę dochodzeniowo-śledczą prokuratury. 

Trudności ze ściganiem regularnie powtarzających się afer finansowych są bezspornym 

dowodem konieczności powołania takiego organu. Przestępcom „w białych kołnierzykach” 

nie może się opłacać dokonywanie oszustw na rynku finansowym.  

Alternatywnie, skoro już państwo zaakceptowało „disclosure based system” na rynku 

kapitałowym i nie chce ingerować ustawowo w rozwiązywanie problemu afer finansowych to 

w ramach „disclosure” poszkodowani powinni także uzyskać dostęp do utajnianych obecnie 

raportów KNF z podjętych czynności kontrolnych. Jeśli poszkodowany zechce bronić swoich 

praw w sądzie z wykorzystaniem wynajętej za własne środki kancelarii prawnej to musi 

przedstawić twarde dowody. Tymczasem w obecnym kształcie regulacji, ze względu na 

priorytet ochrony stabilności sektora finansowego, tajemnica zawodowa obowiązująca 

pracowników KNF, nie pozwala na udostępnianie wyników kontroli, czym chroni sprawców 

przestępstw finansowych.  
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Zdarzenie polegające na tym, że Deloitte, jak i komitet audytu nie wykryły działającej w 

Spółce zorganizowanej grupy przestępczej, nie powinno się zdarzyć na tym etapie 

rozwoju infrastruktury zaufania rynku kapitałowego. Na dodatek Spółka posiadała nie 

rozproszony i niezainteresowanymi sprawami Spółki anonimowy akcjonariat, ale 

profesjonalnego dominującego akcjonariusza –fundusz private equity Abris Capital, 

którego profesjonalni nominaci zasiadali w radzie nadzorczej. Sama ludzka chciwość nie 

objaśnia wyjątkowego i seryjnego splotu prowadzących do skandalu okoliczności.  

W ocenie autora, po takim zdarzeniu Deloitte (tak jak na Ukrainie PwC) powinien otrzymać 

zakaz atestacji sprawozdań finansowych innych JZP aż do wyjaśnienia.
56

 Inni audytorzy JZP 

powinni zostać zweryfikowani pod kątem ich prawnej i finansowej zdolności do pokrywania 

strat inwestorów w przypadku powtarzania się takich skandali w przyszłości. Skandal 

korporacyjny GetBack jest obiecującym obszarem badań naukowych. Autor niniejszego 

tekstu ze względu na ograniczoną objętość tekstu i trwające śledztwo nie mógł sposób w pełni 

kategoryczny pokazać wszystkich obszarów nieprawidłowości.  

  

                                                           
56

 Na Ukrainie po zniknięciu  z PrivatBank 5,5 mld USD odebrano PwC prawo do dokonywania audytu. Link: 
https://www.ft.com/content/87956392-ce6a-3687-a0c2-
ab368c2091cc?fbclid=IwAR2rycqnyB_UUuk6dpC3c8dBr_l3tkS6KwGljXU3dNd9J4Lm1nJ8mpRszZI 

https://www.ft.com/content/87956392-ce6a-3687-a0c2-ab368c2091cc?fbclid=IwAR2rycqnyB_UUuk6dpC3c8dBr_l3tkS6KwGljXU3dNd9J4Lm1nJ8mpRszZI
https://www.ft.com/content/87956392-ce6a-3687-a0c2-ab368c2091cc?fbclid=IwAR2rycqnyB_UUuk6dpC3c8dBr_l3tkS6KwGljXU3dNd9J4Lm1nJ8mpRszZI
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Czy GetBack był piramidą finansową? 

W każdej posiadającej zdolność do emisji akcji i obligacji spółce akcyjnej tkwi pewien 

potencjał przekształcenia jej w schemat przestępczy zwany piramidą finansową. Zgodnie z 

definicją Komisji Nadzoru Finansowego
57

: „Piramida w czystej postaci sprowadza się do 

struktury, w której zysk danej osoby zależy od wpłat osób znajdujących się niżej w tej 

strukturze. Działalność piramidy polega zatem na obiecywaniu zysków uczestnikom, przede 

wszystkim za zwerbowanie do udziału w tej strukturze nowych osób, niż świadczeniu 

rzeczywistych usług inwestycyjnych.” 

Na miano piramidy finansowej zasługują spółki z grupy Ericious. W ramach tego schematu 

przestępczego:  „wierzytelności obligatariuszy, którzy nabyli obligacje wcześniej były 

spłacane ze środków finansowych pozyskanych z kolejnych emisji. Inwestorzy zaś byli 

wprowadzani w błąd co do szeregu informacji związanych z przeznaczeniem środków 

pochodzących z emisji, sytuacją poszczególnych emitentów oraz wartością i realnością 

zabezpieczenia obligacji”.  

Tak więc w przypadku spółek z grupy Ericious od samego początku wykorzystano celach 

przestępczych  instytucje prawną obligacji - emisji rozproszonego długu kierowanego do 

szerokiego kręgu rozproszonych i nieprofesjonalnych adresatów - w celu zdefraudowania 

środków finansowych inwestorów. Gdyby spółki z grupy Ericious wystąpiły do 

profesjonalnego banku z wnioskiem o kredyt – takowy nie zostałby przyznany, ze względu na 

brak zdolności kredytowej. Rozproszony subskrybent obligacji nie posiada zdolności do 

weryfikacji rzeczywistej zdolności kredytowej ich emitenta. W przypadku Ericious nie istniał 

związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy wskazanymi inwestorom celami emisji a 

faktycznym przeznaczeniem uzyskanych środków pieniężnych. Spółki z te grupy 

kapitałowej nie prowadziły rzeczywistej działalności inwestycyjnej opisanej w celach 

emisji. Dokonywały za to seryjnej emisji obligacji i wyprowadzania środków prowadząc 

do wyrządzenia 1000 obligatariuszy szkody majątkowej o wartości 130 mln PLN.
58

  

Skandal korporacyjny GetBack wykazuje pewne podobieństwo do piramidy finansowej 

jednak nie zasługuje on na taką definicję. Spółka prowadziła rzeczywistą działalność 
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gospodarczą jednak w sposób świadomy i długotrwały fałszowała obraz jej wyników 

finansowych (ang. cooking the books) w celu przyciągnięcia nowych inwestorów. W kwietniu 

2018 r. skala wymagalnych zobowiązań odsetkowych Spółki przerosła możliwości ich 

obsługi. Utrata płynności wynikała głównie z masowego wykonywania przez obligatariusze 

wbudowanych w część emisji obligacji opcji put.  

Opcje te wskutek nagłego pogarszania się nieoficjalnych opinii o Spółce były w coraz 

większym stopniu wykonywane przez lepiej poinformowanych inwestorów pozbawiając 

Spółkę płynnych środków finansowych. Wystąpiło tu zjawisko podwójnego obiegu 

informacji – oficjalnego (raporty bieżące i media) i nieoficjalnego (insiderzy i wtajemniczeni 

w sytuację finansową Spółki profesjonalni inwestorzy). Inwestorzy, którzy posiadali 

przewagę informacyjną wykonali swoje opcje, kiedy Spółka jeszcze była płynna i w ten 

sposób ocalili swój kapitał w 100%.  

Przynajmniej od momentu dokonania pierwszej oferty publicznej akcji (lipiec 2017 r.) 

płynność Spółki stawała się coraz bardziej uzależniona od ciągłego dopływu nowego kapitału 

z następujących po sobie emisji obligacji.  

Wysoka rentowność Spółki pokazywana inwestorom w prospekcie emisyjnym i raportach 

analitycznych była „fatamorganą” - efektem fałszowania przez zarząd sprawozdań 

finansowych. Głównym celem zarządu było przyciągnięcie nowego kapitału w celu 

przedłużenia życia Spółki - wykorzystanie głębokich efektów psychologicznych związanych z 

utratą racjonalności przez inwestorów oczekujących bardzo wysokich zysków (chciwość). Jak 

pokazuje historia afer finansowych świata obietnica wysokich zysków od zawsze przyciągała 

inwestorów gotowych ponosić bardzo wysokie ryzyko inwestycyjne. Zjawisko to jest 

powszechnie wykorzystywane przez oszustów działających na rynku finansowym.  

W trakcie ofert akcji i obligacji GetBack wykreował się medialnie na lidera rentowności 

branży windykacji na GPW, podczas gdy w rzeczywistości nie był w stanie dostarczyć 

inwestorom rentowności zapewniającej podstawową reprodukcję kapitału. Wysoko 

wynagradzane podmioty współpracujące z GetBack wolały nie widzieć nieprawidłowości, 

aby nie utracić przychodów. Spółka agresywnie się promowała w mediach i nabywała 

wierzytelności na przetargach (podbijając ich ceny) i jednocześnie ponosząc najwyższe w 

branży koszty windykacji 1 PLN.  
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Inwestorzy, którzy posiadali wysoko oprocentowane wierzytelności wobec spółki z 

wcześniejszych dat byli spłacani nie tylko dlatego, że Spółka emitowała kolejne ich serie, ale 

także dzięki temu, że prowadzono windykację już wcześniej nabytych wierzytelności. Dług 

GetBack szybko narastał a zdolność jego obsługi malała. W kwietniu 2018 r. rozpoczęły się 

problemy z płynnością i zdolnością do obsługi wyemitowanego długu.  

Stąd porównanie GetBack do piramidy finansowej jest tylko częściowo zasadne. Wpływy z 

nowych emisji akcji i obligacji były tylko częściowo defraudowane przez zorganizowaną 

grupę przestępczą działającą w strukturach spółki (wyprowadzanie środków finansowych do 

podmiotów powiązanych w nie-ekwiwalennych transakcjach). Dominująca ich część była 

wydatkowana na utrzymywanie wyjątkowo kosztownej struktury organizacyjnej grupy 

(wysokie wynagrodzenia zarządu i rady nadzorczej, fundusze sekurytyzacyjne, przerosty 

zatrudnienia) oraz inwestowana na nabywane na przetargach po zawyżonych cenach NPL.  

 


