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§2.Strony i inne osoby bezpośrednio zainteresowane mogą składać wnioski o dokonanie również 
tych czynności, które organ może lub ma obowiązek podejmować z urzędu.       

LESZEK  CZARNECKI PADŁ  OFIARĄ MAFII   FINANSOWEJ 

ZNISZCZYĆ  NAJWIĘKSZY PRYWATNY  BANK Z POLSKIM  KAPITAŁEM 

Niezależne opracowanie  źródłowe  analityczne mgr  Krystyna  Ziemlańska  

AFERA GET BACK I IDEA  BANKU OD POCZĄTKU JAK TO BYŁO 

Getback S.A. – przedsiębiorstwo z siedzibą we Wrocławiu, zajmujące się zarządzaniem wierzytel-
nościami. 

Przedmiotem działalności spółki jest nabywanie pakietów wierzytelności i dochodzenie ich zapłaty 
na własny rachunek oraz zarządzanie zewnętrznymi portfelami wierzytelności w ramach zarządza-
nia sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy inwestycyjnych[1]. 

Nabywane portfele wierzytelności pochodziły głównie z branży finansowej (przede wszystkim nie-
terminowo płacone kredyty i pożyczki) oraz branży telekomunikacyjnej (nieopłacone należności za 
świadczone usługi telekomunikacyjne). Wierzytelności nabywane były głównie za środki finansowe
pozyskane przez spółkę z emisji obligacji i wniesione do funduszu poprzez objęcie kolejnych emisji
certyfikatów inwestycyjnych[1]. 

Część środków z emisji powyższych obligacji została pozyskana przez spółkę w drodze oferty pu-
blicznej. 9 marca 2017 r. z upoważnienia KNF zatwierdzono prospekt emisyjny w związku z ofertą
publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji
GetBack SA, emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej do
300 mln zł. Prospekt emisyjny zawierał sprawozdania finansowe za lata 2015–2016 zbadane przez
biegłego rewidenta. Na podstawie tego prospektu spółka przeprowadziła 6 ofert publicznych obliga-
cji na łączną kwotę 256 mln zł. Obligacje wyemitowane na podstawie powyższego prospektu zosta-
ły wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Warto-
ściowych w Warszawie SA. Spółka część obligacji wyemitowanych poza ofertą publiczną wprowa-
dziła do alternatywnych systemów obrotu prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie SA oraz BondSpot SA. Łącznie na rynku Catalyst notowanych było 27 serii obligacji
wyemitowanych przez spółkę o sumarycznej wartości nominalnej 519 083 900 zł[1]. Spółka jako
jeden z nielicznych emitentów z rynku Catalyst wystąpiła o rating kredytowy. W styczniu 2017 r.
polska agencja ratingowa Eurorating nadała jej długoterminowy rating BB, a w marcu 2017 r. agen-
cja Standard & Poor’s krótko- i długoterminowy rating B. W styczniu 2018 r. GetBack S.A. otrzy-
mała długoterminowy rating na poziomie B+ od agencji ratingowej Fitch Ratings. Były to ratingi na
poziomie nieinwestycyjnym (umiarkowanie niski rating kredytowy), ale oznaczały wystarczającą
zdolność do wywiązywania się grupy z zobowiązań w stabilnych warunkach gospodarczych[2]. Na
dzień 31 marca 2017 r. spółka obejmowała konsolidacją pełną 14 jednostek zależnych (w tym 5
funduszy inwestycyjnych zamkniętych) oraz posiadała udziały w 9 jednostkach stowarzyszonych
(działających jako fundusze inwestycyjne zamknięte), które były wykazywane metodą praw wła-
sności. Dodatkowo, na dzień 31 marca 2017 r. spółka zarządzała portfelami inwestycyjnymi obej-
mującymi wierzytelności 6 funduszy inwestycyjnych zamkniętych, które nie były objęte konsolida-
cją pełną, ani nie były wykazywane przez spółkę jako jednostki stowarzyszone[3]. 
Na dzień 30 kwietnia 2017 r. grupa zatrudniała (w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy)
łącznie 1256 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty[4].                                                           1.



Według stanu na 31 grudnia 2017 r. spółka wykonywała czynności zarządzania portfelami inwesty-
cyjnymi 32 sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych (reprezentowanych przez 7 
TFI) o łącznej wartości aktywów wynoszącej 5,43 mld zł oraz łącznej wartości aktywów netto wy-
noszącej na ten dzień 3,25 mld zł. Z raportu okresowego za III kwartał 2017 r. w skład ww. grupy 
kapitałowej wchodziło 8 sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych, których jedynymi uczestni-
kami były podmioty wchodzące w skład tejże grupy. Wartość aktywów i aktywów netto zgromadzo-
nych w tych funduszach wynosiła wg stanu na 30 września 2017 r., odpowiednio 2,20 mld zł oraz 
1,38 mld zł[1]. 

Model działalności

Model biznesowy GetBack SA cechował się wysoką agresywnością w zakresie pozyskiwania wie-
rzytelności, jak i pozyskiwania finansowania. Z raportu okresowego za III kwartał 2017 r. wynika-
ło, że relacja całkowitych zobowiązań grupy kapitałowej spółki wobec jej aktywów wynosiła 0,81 
(tj. 81% aktywów przedsiębiorstwa było sfinansowane długiem)[1]. 

W latach 2014–2017 aktywa firmy wzrosły z 289,5 mln zł do 2312,7 mln zł, tj. ośmiokrotnie, zobo-
wiązania ogółem z 223,9 mln zł do 2934,7 mln zł, tj. ponad trzynastokrotnie, w tym zobowiązania 
krótkoterminowe z 98,4 mln zł do 2280,4 mln zł, co było wzrostem ponad dwudziestotrzykrotnym. 
Chcąc uzyskać dominującą pozycję na rynku windykowanych wierzytelności, GetBack S.A. ofero-
wała najwyższe ceny, tak aby nabywać pakiety wierzytelności w drodze przetargów[5]. 

Agresywny model działalności biznesowej spółki i jej grupy przejawiał się także w procesie pozy-
skiwania finansowania aktywów. Grupa kapitałowa GetBack S.A. emitowała obligacje korporacyj-
ne zarówno w ramach emisji publicznych, jak i prywatnych. Wyemitowanych zostało 401 serii obli-
gacji w ramach emisji prywatnych na kwotę nominalną 3560,1 mln zł, tj. 93,3% kwoty wszystkich 
emisji oraz sześć serii obligacji emisji publicznych na kwotę nominalną 256,4 mln zł[5]. 

Zobowiązania GetBack S.A. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w okresie od końca 
2014 r. do połowy 2017 r. wzrosły ponad dziesięciokrotnie[5]. 

Agresywna polityka biznesowa spółki oraz nieprawidłowości w działaniu GetBack S.A. doprowa-
dziły do wystąpienia problemów z rentownością działalności operacyjnej spółki, a także z jej zdol-
nością do obsługi zobowiązań[5]. 

Historia
Spółka GetBack SA została zarejestrowana w KRS w dniu 14 marca 2012 r. W dniu 24 września 
2012 spółka uzyskała zezwolenie KNF na zarządzanie wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyj-
nych. W maju 2013 r. została założona Kancelaria Prawna Getback. W marcu 2014 r. grupa (za po-
średnictwem Getback Recovery S.R.L.) rozpoczęła działalność na rynku rumuńskim[6]. Przed 
dniem 15 czerwca 2016 r. należała do Grupy Getin Holding SA. W dniu 15 czerwca 2016 r. 20 tys. 
akcji spółki, stanowiących wówczas 100% kapitału zakładowego, zostało nabytych za kwotę 825 
mln zł przez spółkę Emest Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (od lipca 2016 r. DNLD 
sp. z o.o.). 
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Była to spółka celowa, założona przez konsorcjum funduszy private equity, z czego fundusze zarzą-
dzane przez Abris Capital Partners posiadały na dzień zatwierdzenia prospektu emisyjnego obligacji
(9 marca 2017 r.) łącznie 50,58% udziałów. W czerwcu 2017 r. dokonano transgranicznego połącze-
nia spółki DNLD Sp. z o.o. ze spółką DNLD Holdings B.V. z siedzibą w Amsterdamie, skutkiem 
czego spółka DNLD Holdings B.V. stała się właścicielem 80 mln akcji GetBack SA, stanowiących 
100% jej kapitału zakładowego. Na dzień 19 kwietnia 2018 r., spółka DNLD S.a.r.l. (następca 
prawny DNLD Holdings B.V.) posiadała 60 070 558 akcji GetBack SA stanowiących 60,07% ogól-
nej ich liczby i głosów[7]. 

W lipcu 2017 r. dokonano pierwszej oferty publicznej 40 mln akcji spółki, w ramach której spółka 
wyemitowała 20 mln akcji serii E, a dotychczasowy akcjonariusz (DNLD Holdings B.V.) dokonał 
sprzedaży 20 mln akcji spółki. Łączna wartość pierwszej oferty publicznej wyniosła 740 mln zł. W 
jej ramach inwestorzy instytucjonalni nabyli 37 mln akcji, a indywidualni 3 mln akcji spółki. Ofer-
ta ta odbyła się na podstawie prospektu emisyjnego, zatwierdzonego z upoważnienia KNF w 
dniu 16 czerwca 2017 r. Na podstawie tego samego prospektu emisyjnego wszystkie akcje 
spółki zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym 
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Pierwsze notowanie odbyło się w dniu 
17 lipca 2017 r., a kapitalizacja spółki w dniu debiutu wyniosła ok. 1,85 mld zł[7]. 

W dniu 19 grudnia 2017 r. do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego wpłynęło zawiadomienie od 
anonimowego sygnalisty, informujące o wysokim ryzyku działalności spółki, jej strukturze finanso-
wania oraz prawdopodobnych przyszłych problemach z płynnością z tego wynikających. Sygnalista
wskazywał, że działalność spółki nosząca znamiona piramidy finansowej, może negatywnie wpły-
nąć na funkcjonowanie rynku finansowego w Polsce[8]. 

W kwietniu 2018 r. GPW, na wniosek KNF, zawiesiła obrót akcjami GetBack. Stało się to po tym, 
gdy 16 kwietnia rano spółka podała, że prowadzi negocjacje z PKO BP oraz Polskim Funduszem 
Rozwoju ws. finansowania o charakterze mieszanym kredytowo-inwestycyjnym w wysokości do 
250 mln zł. Z komunikatu spółki wynikało, że informację uzgodniono „ze wszystkimi zaangażowa-
nymi stronami”. PKO BP i PFR zdementowały informacje, że prowadzą takie rozmowy. To wywo-
łało reakcję KNF[9]. W efekcie rada nadzorcza GetBack odwołała ze skutkiem natychmiastowym 
Konrada K. ze stanowiska prezesa spółki. 

Dnia 26.06.2018 w sprawie GetBack Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało dwie osoby 
– dyrektora firmy oraz prezesa Polskiego Domu Maklerskiego. Wcześniej CBA na lotnisku 
Okęcie po powrocie z Izraela zatrzymała prezesa GetBack Konrada Kąkolewskiego . Zatrzy-
mano też współpracującego z nim Piotra B. Prokuratura wystąpiła dla nich o trzymiesięczny 
areszt, a sąd zaakceptował te wnioski. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności. 

W dniu 9 maja 2018 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Go-
spodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych otworzył wobec GetBack S.A. przy-
spieszone postępowanie układowe w ramach procesu wszczęcia restrukturyzacji na podstawie usta-
wy Prawo restrukturyzacyjne[10]. 

Zgromadzenie wierzycieli GetBack w dniu 22 stycznia 2019 r. przegłosowało zawarcie układu, 
zgodnie z którym wierzytelności niezabezpieczone mają zostać spłacone tylko w części wynoszącej
1/4 ich wartości nominalnej, w 16 ratach rozłożonych na osiem lat. W dniu 6 czerwca 2019 r. Sąd 
zatwierdził powyższą propozycję układu[11]. 
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Liczbę nabywców obligacji, którzy mogą nie odzyskać zainwestowanych środków, ocenia się na 
ponad 9 tys. osób. Poszkodowani są także nabywcy innych produktów finansowych opartych na ak-
cjach lub obligacjach GetBack S.A., w tym certyfikatów funduszy inwestycyjnych[11]. O prawa 
pokrzywdzonych ws. GetBack walczy m.n.: Porozumienie Obligatariuszy GetBack[12]. 

Według raportu Najwyższej Izby Kontroli, do czasu ujawnienia problemów płynnościowych Get-
Back S.A. w kwietniu 2018 r., instytucje państwowe nie zapewniły skutecznej ochrony nieprofesjo-
nalnym uczestnikom rynku finansowego przed zagrożeniami wynikającymi z niezgodnej z prawem 
działalności GetBack S.A. oraz podmiotów oferujących i dystrybuujących jej papiery wartościowe. 
W tym czasie ich działania były nieadekwatne do istoty i skali rzeczywistych zagrożeń oraz nie w 
pełni rzetelne[13]. 

W szczególności Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie skuteczność realizacji nadzoru 
przez Komisję Nadzoru Finansowego. Urząd nie wykryły bowiem na odpowiednio wczesnym 
etapie nieprawidłowości w nadzorowanej działalności GetBack S.A.[a], a także w procesie ofero-
wania i sprzedaży papierów wartościowych spółki[b], chociaż posiadały kompetencje nadzorcze za-
równo wobec GetBack S.A., funduszy sekurytyzacyjnych, których wierzytelnościami zarządzała 
spółka, towarzystw funduszy inwestycyjnych reprezentujących te fundusze, jak i innych niż Get-
Back S.A. podmiotów oferujących i sprzedających papiery wartościowe spółki[13]. 

W walce o odszkodowania z tytułu zakupu akcji GetBack, najważniejszy jak do tej pory wyrok, 
wydał w marcu 2020 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu. Poszkodowana kobieta pozwała Idea Bank 
oraz dawny Polski Dom Maklerski, którego pracownicy namówili ją do zakupu obligacji GetBack. 
Sąd uznał, że "umowa naruszała przepisy ustaw dot. papierów wartościowych oraz kodeksu cywil-
nego" oraz przyznał kobiecie odszkodowanie w wysokości sumy zainwestowanej w zakup akcji 
GetBack oraz odsetki[14]. 

Prezesi
• Konrad Kąkolewski – do 14 kwietnia 2018[15], 
• Przemysław Dąbrowski – od maja 2018 – 10 kwietnia 2019[16] 
• p.o. Magdalena Nawłoka – od 4 listopada 2019[17].

Uwagi
1.

• Nieprawidłowości polegały w szczególności na niezgodnej z prawem wycenie wartości fun-
duszy zarządzanych przez GetBack S.A., ujmowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu 
grupy GetBack S.A., transakcjach pakietami wierzytelności sztucznie podnoszących wartość
spółki, niewłaściwym ujęciu w bilansie spółki wartości firmy windykacyjnej nabytej przez 
spółkę, naruszeniu obowiązków informacyjnych spółki publicznej. 

2. Nieprawidłowości polegały w szczególności na bezprawnym oferowaniu obligacji przez 
Idea Bank S.A. i współpracy Polskiego Domu Maklerskiego S.A. z tym podmiotem, prowa-
dzeniu przez inne podmioty pośredniczące w oferowaniu obligacji GetBack S.A. działalno-
ści maklerskiej bez zezwolenia. 
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Przypisy

• 1 Komunikat KNF w sprawie spółki GetBack SA. Komisja Nadzoru Finansowego, 24 
kwietnia 2018. s. 2. [dostęp 2018-07-03]. 
2 Działalność organów i instytucji państwowych oraz podmiotów organizujących rynek fi-
nansowy wobec spółki GETBACK S.A., podmiotów oferujących jej papiery wartościowe 
oraz ją audytujących, Najwyższa Izba Kontroli, s. 37–38. 

• 3 Prospekt emisyjny. Getback S.A.. s. 159. [dostęp 2018-07-03]. 
• 4 Prospekt emisyjny. Getback S.A.. s. 189. [dostęp 2018-07-03]. 

5 Działalność organów i instytucji państwowych oraz podmiotów organizujących rynek fi-
nansowy wobec spółki GETBACK S.A., podmiotów oferujących jej papiery wartościowe 
oraz ją audytujących, Najwyższa Izba Kontroli, s. 40–42. 

• 6 Prospekt emisyjny. Getback S.A.. s. 160. [dostęp 2018-07-03]. 
• 7 Komunikat KNF w sprawie spółki GetBack SA. Komisja Nadzoru Finansowego, 24 

kwietnia 2018. s. 1. [dostęp 2018-07-03]. 
8 Działalność organów i instytucji państwowych oraz podmiotów organizujących rynek fi-
nansowy wobec spółki GETBACK S.A., podmiotów oferujących jej papiery wartościowe 
oraz ją audytujących, Najwyższa Izba Kontroli, s. 138. 

• 9 Komunikat KNF w sprawie spółki GetBack SA. Komisja Nadzoru Finansowego, 24 
kwietnia 2018. s. 4–6. [dostęp 2018-07-03]. 
10 Działalność organów i instytucji państwowych oraz podmiotów organizujących rynek fi-
nansowy wobec spółki GETBACK S.A., podmiotów oferujących jej papiery wartościowe 
oraz ją audytujących, Najwyższa Izba Kontroli, s. 40. 

• 11 Działalność organów i instytucji państwowych oraz podmiotów organizujących rynek fi-
nansowy wobec spółki GETBACK S.A., podmiotów oferujących jej papiery wartościowe 
oraz ją audytujących, Najwyższa Izba Kontroli, s. 10–11. 
12 Porozumienie Obligatariuszy GetBack S.A. - Działamy w kierunku zabezpieczenia intere-
sów indywidualnych osób, które posiadają obligacje Getback, Porozumienie Obligatariuszy 
GetBack S.A. [dostęp 2020-03-22] (pol.). 

• 13 Działalność organów i instytucji państwowych oraz podmiotów organizujących rynek fi-
nansowy wobec spółki GETBACK S.A., podmiotów oferujących jej papiery wartościowe 
oraz ją audytujących, Najwyższa Izba Kontroli, s. 12–14. 
14 Afera GetBack – jak odzyskać pieniądze za obligacje?, Adwokat Wieluń - Agnieszka Du-
dek | Kancelaria prawna 24h, 18 marca 2020 [dostęp 2020-03-22] (pol.). 

• 15 Konrad Kąkolewski odwołany z funkcji prezesa zarządu Getback, strefainwestorow.pl. 
• 16 Przemysław Dąbrowski zrezygnował z pełnienia funkcji prezesa zarządu GetBacku, ban-

kier.pl. 
17.Magdalena Nawłoka p.o. prezesa zarządu GetBack, bankier.pl. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/GetBack
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Getback - historia afery, która wstrząsnęła całą Polską

Krzysztof Suwart  02.08.2019 17:15 

Niewiele ponad trzy lata temu GetBack był zdrową, prosperującą spółką, z ciekawymi planami i 
perspektywami rozwoju. Po zmianie właściciela wystarczyły jednak dwa lata, aby podmiot się źró-
dłem afery, toksycznych obligacji i zagrożeń dla stabilności całego rynku. Jak doszło do tego spek-
takularnego upadku? Czy można go było uniknąć?

Afera GetBack elektryzuje opinie publiczną i na wielu komentatorów oraz analityków działa jak 
płachta na byka. Z analizy dokumentów spółki oraz kolejnych dziennikarskich śledztw wyłania się 
ponury obraz. Prawdopodobnie umyślne błędy w zarządzaniu, niedostateczna ostrożność anality-
ków, audytu i agencji ratingowych, a także nadzoru… Splot tych wszystkich okoliczności stworzył 
przestrzeń dla przestępczych działań grupy osób, które wykorzystały swoją pozycje, wiedzę i ko-
neksje (także rodzinne), by stworzyć maszynkę do wyprowadzania oszczędności z kieszeni inwe-
storów.

Winnych w tej skomplikowanej historii jest wielu. Największa odpowiedzialność spoczywa jednak 
na tych, którzy z premedytacją zniszczyli zdrową spółkę. To ci ludzie odpowiadają za dramat obli-
gatariuszy oraz zachwianie całego rynku. Równie wielka odpowiedzialność spoczywa na osobach, 
które zwolniły wszystkie hamulce wprowadzone w GetBack przez Radę Nadzorczą z lat 2014-
2016. 

Kura znosząca złote jaja

GetBack powstał na początku 2012 r. jako firma niepowiązana formalnie z grupą Leszka Czarnec-
kiego, ale skupująca od początku długi od jego spółek. Od początku zajmowała się ściganiem dłuż-
ników niepłacących swoich zobowiązań (rachunków, faktur etc.). Spółka wyróżniała się swoją sku-
tecznością. Model biznesowy zakładał zarabianie na różnicy między ceną kupna długu, a jego fak-
tyczną wartością do wyegzekwowania. W przeciągu czterech lat GetBack rozwijał się bardzo do-
brze. Spółka została przejęta w 2014 roku przez Idea Bank i formalnie dołącza do Getin Holding 
S.A. Jej wycena sięgała 825 mln zł w 2016 roku. Właśnie w tym roku spółka zmieniła właściciela
- nabywcą został m.in. Abris - firma zarządzająca funduszami Venture Capital. DLACZEGO 
TAK SIĘ  STAŁO ? 

To rozpoczęło ciąg wątpliwych etycznie działań zarządzających, powodujących lawinę zdarzeń. 

Leszek Czarnecki sprzedał GetBack -  bo dał  się  nabrać na wizerunek 

https://www.pb.pl/leszek-czarnecki-sprzedal-getback-824710

opublikowano: 14-03-2016, 22:00 Eugeniusz Twaróg 
Wrocławski windykator wreszcie zamyka transakcję sprzedaży. Do grupy trafi też gotówka — po-
nad 800 mln zł.To jedna z tych klasycznych transakcji, z jakich w przeszłości znany był Leszek 
Czarnecki: przejąć większościowy pakiet w start-upie, sprzedać biznes do swojej spółki, a potem 
inwestorom. 
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Wcześniej wrocławski biznesmen szedł z ofertą na rynek publiczny, ale od pewnego czasu jest on 
dla niego niespecjalnie przychylny, o czym świadczy przeprowadzony niemal równo rok temu de-
biut Idea Banku. Ponieważ ścieżka na giełdę jest niedrożna, trzeba było szukać nabywców gdzie in-
dziej. 

Kupców dwóch 

Jak się okazuje — z powodzeniem. Dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, że Leszek Czarnecki jest na 
finiszu rozmów o sprzedaży GetBacku, spółki windykacyjnej z grupy Idea Banku. „PB” jako pierw-
szy poinformował we wrześniu ubiegłego roku o rozpoczęciu poszukiwań inwestora. Pod koniec 
2015 r. ujawniliśmy, że rozmowy na wyłączność z Leszkiem Czarneckim prowadzi fundusz private
equity Abris Capital. 

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że negocjacje dobiegły finału i jeszcze w tym tygodniu strony 
podpiszą umowę. Na umowie znajdą się trzy podpisy: sprzedającego i dwóch kupujących. Według 
naszych informacji, Abris kupuje GetBack w tandemie z jeszcze jednym funduszem, którego 
nazwy nie udało nam się potwierdzić. 

Źródła zbliżone do transakcji twierdzą, że wartość przejęcia wynosi nieco ponad 800 mln zł. Wyce-
na zatem nieco różni się od krążących po rynku szacunków, według których Leszek Czarnecki spo-
dziewał się zainkasować za windykatora 1 mld zł czy nawet 1,2 mld zł. 800 mln zł przy 120 mln zł 
zysku zaraportowanego przez GetBack za 2015 r. daje wskaźnik P/E na poziomie 6,6. Dla porówna-
nia: PRA Group ogłosiła pod koniec lutego wezwanie na akcje DT Partners z wyceną 5,3 x P/E. 

Cena dobra 

Zważywszy na to, że w trakcie procesu sprzedaży zainteresowanie kupnem tego aktywa nie było 
zbyt wielkie — inwestorzy wycofywali się z procesu zniechęceni krótkim okresem funkcjonowania 
GetBacku, to bardzo dobra cena. UWAGA TU Znalazł się podmiot, który uwierzył, że spółka bę-
dzie w stanie rosnąć w sposób trwały i równie szybki jak do tej pory. Wielu naszych rozmów-
ców chwali zarząd GetBacku, który wprowadza wiele innowacyjnych usług i rozwiązań. 

Sytuacja na rynku wierzytelności może się poprawiać dzięki rosnącym obciążeniom banków. Get-
Back liczy, że będą one zainteresowane przekazywaniem przeterminowanych wierzytelności fir-
mom windykacyjnym. 

— Napływ gotówki do grupy Leszka Czarneckiego to pozytywna informacja. To nie tylko sowity 
zwrot z inwestycji dla Idea Banku, ale też możliwość zasilenia innych podmiotów grupy w dodat-
kowy kapitał. Trudno jednoznacznie ocenić efekt tej transakcji dla akcjonariuszy mniejszościowych
Idea Banku i Getin Holdingu — wiele zależy od tego, na co pieniądze zostaną przeznaczone. Idea 
Bank nie wykluczał kupna Getin Leasingu od Leszka Czarneckiego, co byłoby z mieszanymi uczu-
ciami odebrane przez akcjonariuszy mniejszościowych — mówi Andrzej Powierża, analityk DM 
Banku Handlowego.
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GetBack powstał na początku 2012 r. jako firma niepowiązana formalnie z grupą Leszka Czarnec-
kiego, ale skupująca od początku długi od jego spółek. W lipcu 2014 r. windykator został kupiony 
przez Idea Bank za 120 mln zł. Getin Holding, do którego należy bank, powoływał się na dwie wy-
ceny: DM Millennium i DM mBanku, wyceniających spółkę na 446,5 mln z

CZY  LESZEK CZARNECKI  WIEDZIAŁ W CO  WDEPNĄŁ ? Czy  zdawał   sobie sprawę 
z  faktycznej działalności  Get Back ? Czy poniższe  dane  były my  znane ? Na  pewno nie. 

cd.

Zmiana struktury właścicielskiej wiązała się z drastyczną zmianą modelu biznesowego. Spółka za-
częła działać bardzo agresywnie na rynku wierzytelności – kupowała coraz więcej i często coraz 
drożej. Nastawiła się na zdobywanie rynku, bez względu na swoje realne możliwości i związane z 
tym koszty. To właśnie ta koncepcja stanowi przyczynę zmian, które pociągnęły spółkę na dno. W 
konsekwencji przyjęcia tego modelu konieczne stało się wyciąganie kolejnych bezpieczników pro-
ceduralnych i finansowych oraz stałe zasilanie kapitałem zewnętrznym.

Szybko rosnąca wydmuszka

Najbardziej radykalna i równocześnie niebezpieczna zmiana nastąpiła w obszarze zadłużenia wła-
snego i wartości nabytych zadłużeń. Do 2016 r. ściśle utrzymywano relacje między ostatecznym 
terminem zapadalności własnych długów, a faktycznie odzyskanymi długami wierzycieli. Na ko-
niec 2015 r. suma zobowiązań Spółki wynosiła 0,47 mld zł przy 14 mld zł zarządzanych portfeli 
wierzytelności. Tymczasem już na koniec 2017 r. suma zobowiązań sięgnęła 2,93 mld zł, przy 27,8 
mld zł zarządzanych portfeli wierzytelności. Innymi słowy, w ciągu dwóch lat dług GetBack wzrósł
o 2,46 mld zł, a nominalna wartość zarządzanych portfeli wierzytelności powiększyła się o 13,8 
mld zł. Relacja długu do wierzytelności wzrosła ponad trzykrotnie Te liczby pokazują również, że 
coraz rzadziej udawało się odzyskiwać długi.

Kluczowy z punktu widzenia stabilności finansowej każdej firmy jest wskaźnik dług netto/EBID-
TA. Wskaźnik, który jest uważany za miernik zdolności firmy do generowania gotówki. Im jest niż-
szy, tym lepiej. W tym przypadku również widać bardzo negatywne zmiany. Na koniec I kwartału 
2016 r. wynosił on 2,1 (znacząco poniżej poziomu spółek konkurencyjnych) by po roku osiągnąć 
poziom 3,4. Oznacza to znaczące zmniejszenie zdolności spółki do spłaty zadłużenia z bieżącego 
obrotu i to w jeden rok.

Na wiosnę 2016 r. GetBack realizował strategię na lata 2016-2018 opracowaną jeszcze przed sprze-
dażą. Zadłużenie miało wzrosnąć tylko o 220 mln zł w 3 lata - z poziomu 256 mln zł na koniec 
2015 r. do 481 mln zł na koniec 2018 r. Plan zakładał, że w tym samym okresie zadłużenie netto bę-
dzie praktycznie zerowe. Zdefiniowano wówczas, że bezpieczny wzrost długu w tym okresie nie 
powinien przekraczać 795 mln zł. W rzeczywistości spółka pod nowymi rządami zadłużyła się do 
końca 2018 r. na blisko 3 mld zł, czyli 14 razy więcej niż to było w planie.

Wywrócony model biznesowy

Pierwotny model biznesowy zakładał równowagę pomiędzy serwisem (czyli odzyskiwaniem za 
opłatą wierzytelności na rzecz innych firm) a nabywaniem własnych portfeli długów. Model ten po-
zwalał na ograniczenie ryzyka po stronie GetBack i unikanie nadmiernego zadłużania. Nowy wła-
ściciel (Abris) zburzył tę równowagę stawiając na tę drugą, bardziej ryzykowaną opcję. Spółka za-
częła zadłużać się w ekspresowym tempie.                                                                                      8.



Ponadto Spółka nie była operacyjnie przygotowana do tak skokowego wzrostu, przez co koszty 
operacyjne niewyobrażalnie wzrosły. Wystarczy popatrzeć na dane dotyczące kosztów wynagro-
dzeń i świadczeń pracowniczych - zgodnie z prospektem w pierwszym kwartale 2016 wyniosły one 
12,2 mln zł, podczas gdy rok później w tym samym okresie już 31,9 mln zł.

 Czyli nastąpił wzrost aż o 261%.
Kolejną ryzykowną zmianą była podjęta w 2017 r. decyzja o emisji długu z opcją call (oznaczającą 
zgodę na wykup obligacji przez GetBack na żądanie obligatariusza bez utraty odsetek). Istotnie 
zwiększyło to ryzyko kryzysu płynnościowego, który okazał się bezpośrednią przyczyną niewypła-
calności Spółki. W momencie sprzedaży GetBack przez Idea Bank, Spółka w ogóle nie miała takie-
go długu. 

Negatywne zmiany dotknęły również strukturę wierzytelności, czyli rdzeń biznesu spółki. W kwiet-
niu 2016 roku pokazują, że tylko 55% portfela wierzytelności GetBack była wówczas w tzw. wła-
snej książce (czyli była kupiona przez GetBack), a 45% było objętych serwisem (tzn. GetBack zaj-
mował się ich odzyskiem i był wynagradzany za efekty). Po transakcji ta strategia, zapewniająca 
bezpieczeństwo finansowe spółki, została zmieniona: najprawdopodobniej wszystkie nowe portfele 
wierzytelności były kupowane na książkę (czyli GetBack odciążał wierzycieli, biorąc na siebie w 
całości odpowiedzialność za długi). W efekcie już dwa lata później proporcja wierzytelności kupio-
nych do serwisowanych wynosiła ponad 9:1. 

Jazda bez hamulców

Dużą zmianą była również sama forma zarządzania spółką. Abris, po kupnie spółki od IB, zlikwi-
dował najistotniejszy instrument nadzoru w postaci Rady Nadzorczej nad zarządem. Zniesiono ist-
niejący wcześniej obowiązek zgody Rady na każdy nowy dług powyżej 2 mln zł, każdą inwestycję 
powyżej 50 tys. zł.Zniesiono także zobowiązanie zarządu do umożliwienia sprawowania audytu 
wewnętrznego przez właściciela. 

Dzięki obowiązującym przed sprzedażą spółki ograniczeniom, zablokowano m.in. inicjowany przez
Konrada Kąkolewskiego zakup firmy prawniczej za 60 mln zł (firma miała obroty głównie dzięki 
zleceniom samego GetBack). Rada Nadzorcza nie tylko zablokowała tę transakcję, ale też nakazała 
zakończenie współpracy z firmą prawniczą. 

Do marca 2016 r. każda emisja i limit zadłużenia wymagały zgody Rady Nadzorczej. Po transakcji 
nastąpiła zmiana statutu i w konsekwencji brak efektywnej kontroli nad zadłużeniem przez RN. Do-
datkowo do marca 2016 r. Zarząd GetBack był rozliczany przez Radę Nadzorczą z przychodów z 
serwisu i odzysków kasowych, które stanowiły o wartości i wypłacalności firmy. Potem ta kompe-
tencja została znacząco osłabiona.

Erozji poddawała się zresztą sama Rada Nadzorcza. Przed marcem 2016 r. RN nie była co do zasa-
dy opłacana, za wyjątkiem niezależnego członka, który otrzymywał niewielkie wynagrodzenie. W 
2014 r. suma wynagrodzeń RN wyniosła 24 tys. zł, a rok później – 28 tys. zł. Kenneth Maynard, 
członek RN delegowany przez Abris, pobrał dodatkowe wynagrodzenie od GetBack w wysokości 
ok. 5 mln zł. Trudno w takich okolicznościach mówić o realnym nadzorze.

Nowa RN była pasywna. Dowodzi tego m.in. fakt, że chociaż był w niej członek niezależny, który 
pochodził z branży windykacyjnej i który miał pełną wiedzę jak należy rozwijać oraz nadzorować 
tego typu biznes, zarząd miał olbrzymią swobodę w podejmowaniu wszelkich decyzji. 

                                                                                                                                                          9.



Nikt nie zwrócił uwagi np. na charakter transakcji zakupu wierzytelności z banków, w tym najwięk-
szej z PKO BP, która ma podobny charakter do transakcji z EBG. Spółka mogła na tego typu trans-
akcjach stracić blisko 400 mln zł.

Koszt finansowania był do momentu sprzedaży GetBack na racjonalnym, rynkowym poziomie. Na-
tomiast po sprzedaży koszt finansowania w przypadku niektórych emisji wzrósł do nieakceptowal-
nie wysokiego poziomu, co w prawidłowo nadzorowanej spółce byłoby niemożliwe.

Kreatywna księgowość z piramidą finansową w tle

Zmiany dotyczące charakteru prowadzonej działalności również każą wątpić w dobrą wolę osób od-
powiedzialnych za GetBack po transakcji sprzedaży w 2016 r. Do tego czasu nie było płatności za 
wyłączność na rzecz TFI. Później, co trudne do racjonalnego wytłumaczenia, zostały zawarte umo-
wy z płatnościami na rzecz TFI Altus i TFI Trigon, co dodatkowo osłabiło sytuację płynnościową 
spółki. Do marca 2016 r. udział Spółki w nabywanych portfelach na rynku nie był znaczący, by w 
krytycznym momencie sięgać nawet 80% transakcji wierzytelności wystawionych na rynku. Po 
sprzedaży nastąpiła ekspansja biznesu pożyczkowego dla klientów niemających zdolności kredyto-
wej w bankach. Do marca 2016 r. GetBack nie udzielał takich pożyczek lub udzielał ich w minimal-
nym zakresie. Po sprzedaży GetBack zaczęto uznawać i wpisywać do sprawozdania finansowego 
niektóre przychody o charakterze niegotówkowym, choć nie miało to żadnego racjonalnego uzasad-
nienia, np. rozpoznawano wierzytelność jako przychód wyłącznie na podstawie wysłanego pisma 
przed-procesowego, które nie miało uzasadnienia prawnego. Wcześniej takie praktyki były nie do 
pomyślenia. Wreszcie, kwestia gwarantowanych przez samą Spółkę stóp zwrotu w produktach 
przez nią serwisowanych (czyli oddanych do GetBack w komis). Po sprzedaży przez Idea Bank, 
GetBack wprowadził gwarantowane stopy zwrotu na poziomie 5-6% rocznie dla innych niż Spółka 
uczestników funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ). Było to niespotykane na tym rynku roz-
wiązanie generujące gigantyczny wzrost zadłużenia warunkowego pozabilansowego. Powstało w 
ten sposób warunkowe zadłużenie z tego tytułu.

Bolesny upadek

W 2017 roku wchodząc na giełdę GetBack przedstawił nieprawidłowe dane finansowe. Stało 
się to dodatkowym źródłem dochodów. Żeby utrzymać obowiązujący model biznesowy wy-
puszczono na rynek również obligacje.

GetBack sprzedawał długi poniżej ceny zakupów. Z dokumentów wynika, że w niektórych przetar-
gach płacił nawet o 20-30 proc. więcej niż konkurenci. Problematyczne było również odzyskanie 
tych długów. Spółka stosowała kreatywną księgowość. Dłużnicy dostawali ofertę zakładającą np. 
umorzenie zobowiązania po spłacie 20 proc. zadłużenia. Biorąc pod uwagę cenę zakupu długów, na
każdej takiej ugodzie spółka była stratna.

Spółka pożyczała pieniądze dłużnikom na spłatę zobowiązań wobec siebie. W ten sposób jeden 
dług zamieniany był na drugi. Tyle że inwestorzy widzieli tylko ten pierwszy (spłacony), bo drugi 
księgowano w innym miejscu w innym portfelu. W ten sposób ze spółki wypłynęło ok. 200 mln zł. 
Powszechna była również sprzedaż wycenionego np. na 45 mln zł portfela za 70 mln zł (dzięki 
temu wykazywali zysk 25 mln zł). Stroną transakcji były TFI lub podstawione spółki, które nierzad-
ko finansowały zakup takich portfeli pożyczką od GetBacku. Puls Biznesu podaje, że zrolowano w 
ten sposób portfele o wartości 1,7-1,8 mld zł.

                                                                                                                                                        10.



Co by było, gdyby?

Reszta historii jest znana opinii publicznej. W marcu 2018 roku prawda zaczęła wychodzić na jaw. 
Znacznie szybciej niż spodziewali się tego twórcy tego wątpliwego etycznie procederu.

Znane opinii publicznej fakty, dokumenty spółki oraz informacje pochodzące ze śledztw dzienni-
karskich pokazują, że GetBack po przejęciu przez Abris przeszedł patologiczną metamorfozę. 

Trudno oprzeć się wrażeniu, że gdyby wszystkie bezpieczniki zostały na miejscu, a spółka po-
została zależna od Leszka Czarneckiego nie mówilibyśmy dziś o ani o aferze, ani o ludzkich 
tragediach czy toksycznych obligacjach. Prawdopodobnie nie byłoby poszkodowanych, tylko lu-
dzie opowiadający o swoim zaangażowaniu w budowę polskiej, dochodowej marki.

https://www.money.pl/gospodarka/getback-historia-afery-ktora-wstrzasnela-cala-polska-
6409244162922113a.html

Afera GetBacku. Poszkodowani stracą jeszcze więcej - za wartościowe listy
zapłacą fortunę
Małgorzata Kolińska- Dąbrowska 
21 maja 2020 | 09:24 
By otrzymać zwrot pieniędzy obligatariusze musieli osobiście, pocztą bądź kurierem przekazać ob-
ligacje imienne do depozytu. To co najmniej kilkaset złotych dodatkowych kosztów, które muszą 
ponieść poszkodowani, by otrzymać jedwie część swoich pieniędzy 

19 maja był ostatnim dniem, kiedy obligatariusze - właściciele obligacji imiennych, papierowych - 
mieli je przekazać do depozytu emitentowi, czyli upadającej spółce GetBack. Muszą to zrobić, by 
otrzymać zwrot zainwestowanych w nie pieniędzy. W tym samym czasie muszą  zaktualizować 
dane osobowe, by firma dłużniczka mogła przesłać im należność.

- Jesteśmy wraz z partnerką obligatariuszami GetBacku. Jednymi z 10 tysięcy, którzy stracili na za-
kupie. Kupiliśmy bezpośrednio od spółki, ewidentnie naciągnięci przez pracownika Getbacku (już 
wiedzieli, że ich firma ledwo zipie), obligacje korporacyjne. Ja za około 30 tys. zł. Moja partnerka 
na znacznie wyższą kwotę. To są papiery wartościowe imienne w formie dokumentu. Musieliśmy je
przekazać spółce do depozytu - mówi pan Waldemar ze Szczecina. - Ale spółka postawiła obligata-
riuszom trudne do przyjęcia warunki, na jakich ma się to odbyć - dodaje obligatariusz.

Spółka chce szybciej wypłacić należność ale  jednocześnie 
oszukuje  i okrada 
 GetBack to wrocławska spółka windykacyjna. Przez kilka lat postrzegana jako lider rynku odzyski-
wania długów. Ale GetBack co najmniej od 2017 r. miał kłopoty finansowe związane z niewłaści-
wym zarządzaniem firmą - chybionymi inwestycjami, wyprowadzeniem z niej pieniędzy i „kre-
atywną księgowością”.
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Spółka stopniowo traciła płynność, ale do końca sprzedawała swoje ryzykowne obligacje, za-
pewniając nabywców, że są 100-procentowo bezpieczne. W maju 2018 zarząd GetBacku złożył 
w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego – 
przyspieszonego postępowania układowego. Po 8 miesiącach - 25 stycznia 2019 r. zgromadzenie 
wierzycieli firmy przyjęło układ dla spółki, zgodnie z którym obligatariusze, którzy stracili na zaku-
pionych obligacjach, mają szanse odzyskać TYLKO jedną czwartą zainwestowanych pieniędzy.

Teraz właśnie GetBack przygotowuje się do pierwszych wypłat.

Deponowanie pod rygorem
Jak owo deponowanie wygląda? - Podstawowym dokumentem określającym obowiązki obligatariu-
sza, w tym obowiązek dostarczenia do GetBacku SA obligacji w formie dokumentu, są Warunki 
Emisji Obligacji. W punkcie „Wykupu” jest zapis, zgodnie z którym do realizacji wykupu, nawet 
częściowego, niezbędne jest przedłożenie w siedzibie emitenta oryginału dokumentu obligacji - wy-
jaśnia „Wyborczej” Jolanta Grzechca-Meissner, dyrektor departament public relations w GetBacku-
.Obligacje papierowe dostarczone przez obligatariuszy są deponowane w archiwum spółki.Miały 
być dostarczane osobiście, pocztą lub kurierem do biur firmy we Wrocławiu, w Warszawie i Lubli-
nie.W przypadku doręczenia dokumentów osobiście w sekretariacie GetBacku  po przekazaniu obli-
gacji sporządzany jest protokół odbioru w dwóch egzemplarzach – po jednym dla spółki oraz obli-
gatariusza, dla każdej serii odrębnie. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą lub kurierem doku-
ment odbiera upoważniony pracownik. Jeśli firma ma dane osobowe obligatariusza, otrzymywał 
potwierdzenie.

Ale wszelkie koszty deponowania ponosi obligatariusz. - Bo zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji
to obligatariusz ma obowiązek zdeponować oryginały u emitenta - dodaje Grzechca-Meissner.

Okazuje się, że koszt wynosi 614 zł i 50 gr. Jeśli np. obligatariusz potrzebuje je odebrać (bo składa 
pozew w sądzie) i znów odesłać przed kolejną turą wypłat, to wyda wielokrotność tej kwoty.

Przeliczam też koszty dla znacznie bardziej zaangażowanych nabywców. Byli tacy, którzy utopili w
GetBacku po kilkaset tysięcy zł.  Zobaczmy, jak to będzie wyglądało dla 300 tys. zł. Okazuje się, że
kalkulator liczy tylko koszty do kwoty 70 tys. zł, bo przesyłka nie może mieć wyższej wartości. W 
tym przypadku opłata wynosi 1414,50 zł.

Czyli ktoś taki musi wysłać 5 listów wartościowych. W czterech obligacje po 70 tys. zł i
jeden wart 20 tys. zł. Za ten ostatni zapłaci 414 zł. Łącznie 6072,5 zł. 

- Nie dość, że sprzedawano nam nic niewarte obligacje, spółka ma nam zwrócić w kilku ratach led-
wie 25 procent ich ceny, to jeszcze, by nie narażać zdrowia w trakcie pandemii i nie jechać przez 
pół Polski do siedzib firmy, musimy za przesyłkę płacić krocie. Kogo na to stać? - zastanawia się 
pan Waldemar.  

Nie tylko o pieniądze chodzi
Pan Waldemar ma więcej wątpliwości. Powiadomił o nich sąd nadzorujący postępowanie układowe,
Komisję Nadzoru Finansowego, Rzecznika Finansowego. Żadna instytucja nie zareagowała. A za-
rzuty są poważne.                                                                                                                      12.



- Brak wiążących prawnie i precyzyjnych regulacji przesyłania, przyjmowania, przechowywania i 
zwrotu przez GetBack SA dostarczanych korespondencyjnie oryginałów obligacji. Całe ryzyko z 
tym związane obciąża obligatariusza. A jak utraci oryginał dokumentu, to  utraci wszelkie prawa z 
niego wynikające - mówi pan Waldemar. - Takie zapisy powinny być też w prospekcie emisyjnym i 
w układzie. Ale nie ma. Jego zdaniem firma zadbała głównie o swoje interesy. Nawet w komunika-
cie podkreśla, że obligacje mają być dostarczone „z zachowaniem wszelkich obostrzeń związanym 
ze stanem epidemii”.

- Ale kiedy w roku 2017 GetBack „wyciągał" od nas pieniądze, to bez proszenia pracownicy spółki 
docierali do naszych biur, domów, z dokumentami i po odbiór podpisanych dokumentów. A teraz 
ich nie ma. Zniknęły oddziały GetBacku w wielu miastach.

GetBack odpowiada
Zadaję firmie pytanie: Czy warunki postawione przez spółkę nie powodują, że tej grupie obligata-
riuszy utrudniono odbiór pieniędzy? Odpowiedz brzmi: nie.

- Wręcz przeciwnie. Spółka chce wypłacić 3, 4 i część 5 raty dla tej grupy wierzycieli wcześniej, niż
wynika to z harmonogramu układu. Aktualizacja danych obligatariuszy pomoże sprawnie przepro-
wadzić operację, a przede wszystkim pozwoli uniknąć sytuacji, w której ze względu na brak aktual-
nych danych pieniądze te nie zostałyby wypłacone, tylko trafiłyby do depozytu sądowego. Warunki 
postawione przez naszą spółkę wynikają z Warunków Emisji Obligacji oraz obowiązku zachowania
należytej staranności przy identyfikowaniu obligatariuszy, którym należne są wypłaty-  mówi rzecz-
niczka GetBacku. Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack SA szacuje, że w skali
kraju straty poniesione przez wszystkich obligatariuszy przekraczają 2 mld zł. Poszkodowanych jest
ponad 10 tys.Firma nie chciała ujawnić ilu jest obligatariuszy posiadających obligacje imienne.

https://wyborcza.pl/7,155287,25960448,afera-getback-poskodowani-obligatariusze-spolki-straca-
jeszcze.html

UOKiK: Idea Bank złamał prawo - obligacje GetBack 
Idea Bank wprowadzał konsumentów w błąd podczas sprzedaży obligacji korporacyjnych GetBack 
- uznał prezes UOKiK. 

  Leszek  Czarnecki dał  się  nabrać na zasłonę  dymną  mafii w Get  Back  !

Patrz  wyżej :

UWAGA TU  Znalazł się podmiot, który uwierzył, że spółka będzie w stanie rosnąć w 
sposób trwały i równie szybki jak do tej pory. Wielu naszych rozmówców chwali za-
rząd GetBacku, który wprowadza wiele innowacyjnych usług i rozwiązań. Ale  zakuli-
sowa  działalność  nie  wypływa  od razu tylko po jakimś czasie.

• Wydana decyzja częściowa będzie istotnym wsparciem dla poszkodowanych w dochodzeniu
roszczeń. 

• To nie koniec działań urzędu w sprawie Idea Banku          

                                                                                                                                          13.

                                           



W październiku ubiegłego roku UOKiK wszczął postępowanie, w którym postawił bankowi zarzuty
stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Postępowanie miało prioryteto-
wy charakter. W tym czasie do urzędu wpłynęło ponad 520 skarg. Wynikało z nich, podobnie jak z
postawionych przez urząd zarzutów, że przedstawiciele Idea Banku podawali klientom wprowadza-
jące w błąd informacje np. o tym, że obligacje GetBack przyniosą im gwarantowany zysk lub że
dostęp do tych obligacji jest limitowany.

Dzisiaj UOKiK potwierdził część stawianych kilka miesięcy temu zarzutów - wydał decyzję
częściową wobec Idea Banku, stwierdzając stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych.

-  Historie opowiedziane nam przez świadków podczas 5 rozpraw administracyjnych pokazują, w
jaki sposób pracownicy banku oszukiwali swoich klientów. W wydanej częściowej decyzji zacytowa-
liśmy wiele z nich, by pokazać mechanizm wprowadzania w błąd. Obligacje korporacyjne były pre-
zentowane jako bezpieczne produkty o gwarantowanym zysku.

 Sprzedawcy oferowali je swoim dotychczasowym oraz nowym klientom, podkreślając wyjątkowość,
zyskowność oferty czy brak ryzyka. By przyspieszyć zakup nawet wypełniali za nich formularze. De-
cyzja urzędu nie mogła być inna. Stwierdziliśmy praktyki, które nigdy nie powinny mieć miejsca w
instytucji zaufania publicznego, na jaką kreuje się bank – mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK.

Urząd nie ma wątpliwości, że konsumenci podczas sprzedaży przez Idea Bank obligacji kor-
poracyjnych GetBack byli wprowadzani w błąd. Świadczą o tym zebrane liczne dowody. Pod-
czas kontroli w siedzibie banku pracownicy UOKiK przesłuchali kilku członków zarządu, mena-
dżerów oraz dyrektorów sprzedaży. Ich oświadczenia, informacje uzyskane od sprzedawców oraz 
znaleziony materiał zostały skonfrontowane z zeznaniami i zawiadomieniami poszkodowanych. 
Dzięki temu urząd odtworzył proces sprzedaży. Informacje o możliwości zakupu obligacji korpora-
cyjnych GetBack konsument otrzymywał od pracowników banku smsem, e-mailem, telefonicznie, a
także bezpośrednio w oddziałach Idea lub Lion’s Banku. Sprzedawcy, namawiając do podjęcia de-
cyzji, zapewniali o stałych, pewnych dochodach z inwestowania. Doskonale pokazuje to fragment 
e-maila przedstawiciela banku do klienta: 

W końcu mam ofertę bez ograniczeń wiekowych, bez ubezpieczeń i bez akcji. Gwarantowane obli-
gacje korporacyjne na 24 miesiące 6 proc. w skali roku wypłata odsetek co miesiąc. 

Sprzedawcy porównywali obligacje korporacyjne do lokat bankowych lub obligacji skarbowych,
wskazując nieistniejące podobieństwa. Bardzo często przedstawiali je jako „alternatywę” dla zna-
nych konsumentom nieryzykownych inwestycji. Świadczą o tym zeznania świadków i skargi:

- Namówiła mnie na zakup obligacji przedstawiając oferowany produkt jako alternatywę dla lokaty,
opisując je jak obligacje Skarbu Państwa. (…) Zostałam wprowadzona w błąd co do rodzaju pro-
duktu - byłam przekonana, że nabywam obligacje Skarbu Państwa.

- Dodatkowo należy podkreślić, iż w przeszłości posiadałam obligacje Skarbu Państwa i słowo obli-
gacje nie wzbudziły mojego niepokoju. W rozmowach nigdy nie padło sformułowanie obligacje kor-
poracyjne, więc domniemywam, że oferta bazowała na pozytywnych skojarzeniach osób starszych,
takich jak ja, z obligacjami Skarbu Państwa.

Zabiegi te miały wywoływać przekonanie o tym, że cechy porównywanych produktów są takie
same. Tymczasem są to całkowicie odmienne instrumenty finansowe, które cechuje zupełnie inne
ryzyko inwestycyjne oraz dostęp do kapitału i odsetek w trakcie trwania inwestycji.                    14.



Klienci, którzy chcieli zapoznać się z dokumentami i spokojnie podjąć decyzję, byli przekonywani 
o tym, że oferta jest limitowana i należy natychmiast się zdecydować. W wielu przypadkach poja-
wiły się informacje o elitarności produktu i zaliczeniu konsumentów do wybranej grupy 149 
osób, którym go zaoferowano. Przekaz informacyjny był skoncentrowany na podkreśleniu wyjątko-
wości pozycji konsumenta wyłonionego z grona wszystkich klientów banku oraz na niepowtarzal-
ności składanej mu oferty. Jednocześnie konsument nie był informowany o dotychczasowej często-
tliwości emisji tych obligacji, których tygodniowo mogło być nawet 5, oraz o tym, że krąg obligata-
riuszy liczy kilka tysięcy osób. 

Prezes UOKiK uznał, że bank wprowadzał konsumentów w błąd, informując, że obligacje GetBack
dadzą im gwarantowany zysk w skali roku i że są równie bezpieczne jak lokata bankowa albo obli-
gacje skarbowe, a także że są objęte nadzorem KNF.

O rozstrzygnięciu prezesa UOKiK bank musi poinformować na swojej stronie internetowej, za-
mieszczając określonej treści oświadczenie. Decyzja nie jest prawomocna, Idea Bank może się od-
wołać do sądu w terminie miesiąca od jej doręczenia.

Decyzja częściowa oznacza, że postępowanie administracyjne przeciwko Idea Bankowi nie zostało
jeszcze ostatecznie zakończone. Prezes UOKiK w końcowej decyzji rozstrzygnie o pozostałych za-
rzutach związanych z tzw. missellingiem, czyli oferowaniem obligacji GetBack konsumentom w
sposób niedostosowany do ich potrzeb. Aktualnie trwa analiza zebranego w sprawie obszernego
materiału dowodowego. Jeżeli zarzuty się potwierdzą, spółce grozi kara finansowa – do 10 proc. jej
obrotu i konieczność usunięcia skutków niekorzystnych praktyk.

Co częściowa decyzja oznacza dla poszkodowanych?

Prawomocna decyzja prezesa UOKiK stwierdzająca naruszenie prawa przez przedsiębiorcę ma cha-
rakter prejudykatu. Oznacza to, że ustalenia urzędu co do faktu stosowania praktyki są wiążące dla
sądów powszechnych w przypadku rozpatrywania indywidualnych spraw z udziałem konsumentów
w zakresie zakwestionowanych w decyzji praktyk. Na decyzję UOKiK konsumenci mogą się także
powołać przy składaniu reklamacji.

Każdy obligatariusz, który czuje się wprowadzony w błąd przez Idea Bank przy oferowaniu  obliga-
cji GetBack, może dochodzić roszczeń w oparciu m.in. o art. 12 ustawy o przeciwdziałaniu nie-
uczciwym praktykom rynkowym. Może żądać usunięcia skutków praktyki lub naprawienia wyrzą-
dzonej szkody na zasadach ogólnych. Informacji w tym zakresie mogą udzielić miejscy lub powia-
towi rzecznicy konsumentów oraz  Rzecznik Finansowy. Ponadto, każdy konsument, który toczy
spór sądowy,  może wystąpić z  wnioskiem o wyrażenie  istotnego poglądu w swojej  sprawie
przez prezesa UOKiK lub Rzecznika Finansowego.

Dodatkowe informacje dla mediów:
Biuro Prasowe UOKiK
pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel.: 22 55 60 246
E-mail: biuroprasowe@uokik.gov.pl
Twitter: @UOKiKgovPL

https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=15662

                                                                                                                                                      15.



Obligacja korporacyjna (obligacja przedsiębiorstwa) – dłużny papier wartościowy (dokument 
stwierdzający istnienie zadłużenia emitenta), który został wyemitowany przez przedsiębiorstwo na 
podstawie przepisów ustawy o obligacjach. Obligacje korporacyjne mogą być emitowane jako in-
strumenty krótkoterminowe, średnioterminowe oraz długoterminowe, a zaliczenie do konkretnej ka-
tegorii instrumentu zależy od pierwotnego terminu wykupu. Emisja obligacji umożliwia przedsię-
biorstwu pozyskanie środków finansowych na realizację długoterminowych inwestycji. 

Sprzyja także stabilizacji sytuacji finansowej emitenta, gdyż nabywca obligacji korporacyjnej nie 
ma prawa żądać wcześniejszego wykupu długu, jeżeli przedsiębiorstwo terminowo wywiązuje się 
ze swoich zobowiązań. 

Nabywcom obligacji przysługują następujące prawa: 

• prawo do oprocentowania, którego wysokość i odsetki i terminy płatności są określone w 
warunkach emisji, 

• prawo do zwrotu kapitału (stanowiącego wartość nominalną obligacji) w terminie jego wy-
kupu (zapadalności).

Obligacje korporacyjne mogą być papierami wartościowymi o stałym lub zmiennym oprocentowa-
niu, liczonym według stawki bazowej (np. WIBOR) powiększonej o marżę. Ze względu na kon-
strukcję oprocentowania obligacje przedsiębiorstw mogą zostać również ukształtowane jako papie-
ry dyskontowe (obligacje zerokuponowe). Obligacje te nie uprawniają do otrzymania kwoty odse-
tek (tzw. kuponu), ale oferują nabywcy wynagrodzenie w formie dyskonta ceny emisyjnej w stosun-
ku do wartości nominalnej. W Polsce obligacje korporacyjne, które zostały wprowadzone do obrotu
w trybie oferty publicznej, są notowane na platformie Catalyst. Obrót nimi odbywa się na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie lub na Bondspot. 

BondSpot S.A. – spółka akcyjna prowadząca polski rynek pozagiełdowy. Pierwszą nazwą spółki 
była Centralna Tabela Ofert. W początkowym zamyśle Centralna Tabela Ofert miała być miej-
scem notowania akcji spółek pochodzących z Programu Powszechnej Prywatyzacji. Aktualnie prze-
znaczona jest do organizacji rynku pieniężnego oraz prowadzenia notowań papierów wartościo-
wych (obligacji skarbowych, akcji mniejszych spółek), które nie mają szans znalezienia się na Gieł-
dzie Papierów Wartościowych, ze względu na brak spełnienia kryteriów dopuszczenia do obrotu 
giełdowego. 

CZY  IDEA  BANK ZDAWAŁ  SOBIE SPRAWĘ Z  PRZEKRĘTÓW W GET  BACK ?  Ra-
czej  nie,   po prostu uwierzono  w  uczciwą działalność  zarządu  Get Back bo mieli  takie  
dane  oficjalne  czyli wizerunkowe.  

Dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku pozagiełdowym następuje decyzją KNF
(do września 2006 KPWiG) na podstawie prospektu emisyjnego rynku pozagiełdowego. 

                   Czyli to KNF  odpowiada za wszelkie  skutki działalności  Get Back.  

                                                          Patrz  raport  NIK. 
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W lipcu 2017 r. dokonano pierwszej oferty publicznej 40 mln akcji spółki, w ramach której 
spółka wyemitowała 20 mln akcji serii E, a dotychczasowy akcjonariusz (DNLD Holdings 
B.V.) dokonał sprzedaży 20 mln akcji spółki. Łączna wartość pierwszej oferty publicznej wy-
niosła 740 mln zł. W jej ramach inwestorzy instytucjonalni nabyli 37 mln akcji, a indywidual-
ni 3 mln akcji spółki. Oferta ta odbyła się na podstawie prospektu emisyjnego, zatwierdzone-
go z upoważnienia KNF w dniu 16 czerwca 2017 r. 

PAN  LESZEK  CZARNECKi
Ma wzorcowy  życiorys  biznesmena, który nigdy nie zaliczył  żadnej wpadki  ani   przekrętu. Płacił
zawsze  na czas  podatki i nigdy nie  dopuścił  się żadnego  przestępstwa  finansowego. Ponadto  
jest  zaangażowany w  szeroką działalność  charytatywną a  jego  biznesy były  solą w  oku  mafio-
zów z  Get Back  którzy  przez  umyślne  wprowadzanie w błąd    prospektem  emisyjnym stworzyli
sobie   odpowiedni wizerunek i chcieli  doprowadzić   go  do upadłości  czyli go wykończyć,   bo  
za dobrze  sobie radził a w  tle jest  mafia KNF  ale  nie  tylko bo także  obóz władzy. 

Leszek Janusz Czarnecki (ur. 9 maja 1962 we Wrocławiu) – polski przedsiębiorca, inżynier, dok-
tor nauk ekonomicznych, autor książek. 

Życiorys

Ukończył studia na Wydziale Inżynierii Sanitarnej Politechniki Wrocławskiej. Absolwent Harvard 
Business School. W 1993 obronił doktorat na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na podstawie 
pracy pt. „Model systemu informacyjnego przedsiębiorstwa leasingowego w warunkach polskiej 
gospodarki rynkowej”. W 2019 rada Wydzialu Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu odmówiła nadania mu stopnia doktora habilitowanego. 

Działalność gospodarcza

Większościowy udziałowiec pięciu spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Warto-
ściowych – Getin Holding, Getin Noble Bank, MW Trade, Open Finance oraz Idea Bank. 

Działalność gospodarczą rozpoczął w 1986 r., tworząc Przedsiębiorstwo Hydrotechniki i Inżynierii 
TAN zajmujące się pracami podwodnymi. Był twórcą i głównym udziałowcem działającego od 
1991 Europejskiego Funduszu Leasingowego – pierwszej i największej firmy leasingowej w Polsce.
Spółkę tę sprzedał francuskiemu bankowi Crédit Agricole w 2001 za 900 mln zł. Jednocześnie objął
stanowisko prezesa zarządu w nowo powstałej spółce Credit Agricole Polska – zarządzając spółka-
mi wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej: EFL, Lukas Bank, TU Europa, TU Na Życie Europa 
oraz Getin Service Provider S.A. 

W latach 1993–1995 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego rady nadzorczej, a następnie prezesa za-
rządu [Polbank] (GMAC Bank / wcześniej Opel Bank / wcześniej Bank Ogrodnictwa "Hortex"). W 
latach 1996–1997 oraz od 2011 jest przewodniczącym rady nadzorczej Towarzystwa Ubezpiecze-
niowego (Na Życie) Europa z siedzibą we Wrocławiu, a w latach 1997–1999 prezesem zarządu TU 
Europa i TU Na Życie Europa. 

W latach 2002–2003 zajmował stanowisko prezesa zarządu i dyrektora zarządzającego ds. leasingu 
i ubezpieczeń Credit Agricole Polska z siedzibą we Wrocławiu. Do końca listopada 2004 Leszek 
Czarnecki był prezesem zarządu Getin Holding, a do maja 2006 był prezesem zarządu Getin Banku.

                                                                                                                                                      17.



 Od czerwca 2007 pełnił funkcję przewodniczącego i członka rad nadzorczych spółek zależnych, 
wchodzących w skład grupy Getin Holding. Od września 2006 do marca 2007 oraz od kwietnia 
2008 do dzisiaj pełni funkcję przewodniczącego rady nadzorczej Getin Holding.

 Po połączeniu Getin Banku oraz Noble Banku od stycznia 2010 pełni także funkcję przewodniczą-
cego rady nadzorczej Getin Noble Banku. 

Na przełomie 2005 i 2006 za 17,5 mln euro kupił w centrum Wrocławia Poltegor Centre – najwyż-
szy w mieście wieżowiec zbudowany pod koniec lat 70. XX w. Na miejscu wyburzonego budynku 
przedsiębiorstwa Poltegor powstał Sky Tower. Właścicielem biurowca jest spółka LC Corp, sprze-
dana przez Czarneckiego w 2017 roku. 

Główny akcjonariusz lub współzałożyciel następujących przedsiębiorstw: 

Banki

• Getin Noble Bank (powstał w 2010 z połączenia dwóch jego wcześniejszych banków: Getin 
Bank + Noble Bank) 

• Idea Bank (wraz z Lion’s Bank – oddział private banking Idea Banku) 
• Idea Bank Ukraina 
• Idea Bank (Białoruś)[6] 
• Idea Bank Rumunia (dawniej Romanian International Bank)
• Idea Bank Rosja (sprzedany w 2015 roku)

Ubezpieczenia

• Open Life (49%)[6] 
• TU Europa (sprzedana Talanxowi w 2011 r.)

Leasing

• Idea Getin Leasing (powstałą z połączenia Idea Leasing i Getin Leasing w 2018 roku)[9] 
• Carcade (Rosja) 
• Europejski Fundusz Leasingowy (IPO w 2001, sprzedaż do CA w 2002)

Faktoring 

• Idea Money

Pośrednictwo

• Open Finance 
• Home Broker 
• Tax Care

Nieruchomości

• LC Corp (IPO w 2007, sprzedaż w 2017)

Inne spółki finansowe

• TAN (sprzedaż w 1991) 
• Noble Funds 
• Noble Securities                                                                                                                18.



• MW Trade 
• GetBack (sprzedaż w 2016)

Działalność społeczna

Fundacja St Antony’s College Oxford Noble powstała w październiku 2012 roku. Zainaugurowała 
Program Studiów o Współczesnej Polsce na Uniwersytecie Oxfordzkim w Wielkiej Brytanii. Są to 
pierwsze tej skali, interdyscyplinarne studia realizowane za granicą i poświęcone współczesnej Pol-
sce i przemianom po 1989 roku. 

Studia powstały w ramach St Antony’s College. Inicjatorami ze strony Uniwersytetu Oxfordzkiego 
byli: prof. Timothy Garton Ash, prof. Norman Davies oraz prof. Margaret MacMillan, rektor St An-
tony’s College. Fundatorem jest dr Leszek Czarnecki, który razem z Getin Noble Bankiem przezna-
czył na ten cel 6 milionów złotych. Honorowymi patronami programu był były premier Tadeusz 
Mazowiecki oraz prof. Zbigniew Pełczyński. 

W 2009 odbyła się pierwsza edycja „Przedsiębiorczość – inicjatywa Leszka Czarneckiego”, gdzie w
debatach organizowanych przez czołowe uczelnie ekonomiczne Leszek Czarnecki dzielił się swoim
doświadczeniem i wiedzą ze studentami. W tym samym ruszył konkurs „Studiuję, pracuję, zarzą-
dzam”, przez który Leszek Czarnecki chce wesprzeć najlepszych młodych przedsiębiorców finan-
sując ich plany biznesowe. Trzecia edycja tego konkursu została zakończona w 2012 r. 

Jest założycielem Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich. Fundacja, wtedy pod nazwą LC Heart, za-
inaugurowała swoją działalność w 2007 we Wrocławiu. Leszek Czarnecki przekazał dotychczas na 
ten cel 56 mln złotych. Fundacja pomaga dzieciom i młodzieży w wyrównywaniu szans, jest orga-
nizacją non-profit. Swoją działalność prawie w pełni (99 proc.) opiera na prywatnym kapitale prze-
kazanym przez Jolantę i Leszka Czarneckich. 

Jest także zaangażowany w programy badań i leczenia raka trzustki oraz białaczki. Na ten cel w la-
tach 2015-2017 przekazał wraz z żoną - Jolantą Pieńkowską - w Polsce i na świecie blisko 1,5 mi-
liona dolarów oraz 146 tysięcy funtów. 

Wspiera również finansowo badania nad nietoksycznym lekiem na raka trzustki, które prowadzone 
są przez zespół naukowców w amerykańskiej Cleveland Clinic. 

Nurkowanie

Jest rekordzistą Polski i świata w nurkowaniu. 

Był jednym z najmłodszych instruktorów nurkowania w Polsce. Uprawnienia zdobył mając 22 lata, 
na początku lat 80. Jego pierwszą firmą było Przedsiębiorstwo Techniki Alpinistyczno-Nurkowej 
TAN S.A. prowadzące prace podwodne. W latach 1986–1990 pracował jako nurek zawodowy (nu-
rek klasyczny korzystający z ciężkiego sprzętu do wykonywania prac podwodnych). Nurkowanie 
nadal jest jego pasją. Ma dwa rekordy – jeden Polski, drugi świata. We wrześniu 2003 roku w jaski-
niach w Boesmansgat w RPA zszedł na głębokość 194 metrów. Dekompresja trwała 4 godziny 48 
minut przy temperaturze wody 16 stopni. Asystował mu Nuno Gomes, do którego z kolei należą re-
kordy świata głębokości – na otwartym morzu zanurkował na 318,25 metra, a w jaskiniach na 283 
metry. W Meksyku Leszek Czarnecki pobił rekord w najdłuższym nurkowaniu w jaskiniach – w 
Dos Ojos przepłynął ponad 17 kilometrów podwodnych korytarzy. To miejsce, w którym znajduje 
się 50-kilometrowy system wypłukanych w wapieniu jaskiń krasowych.         19.



W środowisku nurków jest ono uważane za jedno z najpiękniejszych na świecie. Czysta i ciepła 
woda ułatwia uprawianie tam tego sportu. Było to najdłuższe na świecie nurkowanie jaskiniowe. W 
2006 roku nurkował na Biegunie Północnym oraz na atolu Bikini (na którym nurkował 3 razy) – 
wziął udział w jednej z pierwszych ekspedycji nurkowych, której celem było eksplorowanie leżą-
cych tam wraków. 

W 2007 roku nurkował w jeziorze Bajkał na Syberii, a w 2008 roku brał udział w wyprawie nurko-
wej na Antarktydę. W 2010 roku eksplorował wraki w Lagunie Truk w Mikronezji (nurkował tam 
kilkakrotnie) oraz na Galapagos. 

Oskarżenia o współpracę z SB

Z materiałów przechowywanych w Instytucie Pamięci Narodowej wynika, że w wieku 18 lat podpi-
sał  zobowiązanie do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa jako TW „Ernest” nr rej 42601. Był 
wtedy uczniem III Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu. W połowie 1982 Czarnecki podpisał
zobowiązanie do współpracy, tym razem z wywiadem PRL. W październiku 1983 założono mu 
teczkę pod numerem 15538 jako kontakt operacyjny o pseudonimie Ternes. Leszek Czarnecki przy-
znał się do podpisania zobowiązania, nie potwierdził jednak przekazywania SB informacji. W  wie-
ku 18 lat nie można    było mieć  wiedzy o działalności SB w PRL-y, były to  tajne służby, które  
zwabiały ludzi  podstępnie do  współpracy   oferując  na przykład  wyjazd  za  granicę  które  były  
zamknięte   albo  inne  możliwości.  Skoro  niczego nie  przekazywał,  to  nie można  mieć do niego
pretensji, że  dał się  wciągnąć  jako  bardzo  młody i nieświadomy  człowiek.   Patrz  dalej. 

Afera KNF

13 listopada 2018 Gazeta Wyborcza ujawniła stenogram rozmowy (w Internecie opublikowane zo-
stało również nagranie audio) z udziałem biznesmena Leszka Czarneckiego oraz przewodniczącego
Komisji Nadzoru Finansowego, Marka Chrzanowskiego. Według Czarneckiego, Chrzanowski miał 
zapewnić przychylność KNF i NBP oraz usunięcie z KNF Zdzisława Sokala (przedstawiciela pre-
zydenta w KNF, zwolennika przejęcia banków Czarneckiego) w zamian za 1 procent wartości Getin
Noble Banku, czyli około 40 milionów złotych. Rozmowa miała odbyć się w marcu 2018, a sam 
Czarnecki zawiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez przewodniczącego
Komisji Nadzoru Finansowego 7 listopada 2018. Kilka godzin po publikacji artykułu przez GW 
Chrzanowski podał się do dymisji z pełnionej funkcji[. Leszek Czarnecki na wniosek Bankowego 
Funduszu Gwarancyjnego był zobowiązany dokapitalizować swoje banki i podnieść poziom ich re-
zerw, co przyczyniło się do strat finansowych w wysokości 1 miliarda euro.

Wyróżnienia
W 1998 zdobył nagrodę dla jednego z dziesięciu najlepszych menadżerów w Europie Środkowej 
„The best CEO in Central Europe”, przyznaną przez „The Wall Street Journal”. Również w 1998 
został laureatem światowego finału konkursu „Young Business Achiever” w Pekinie. 
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W kwietniu 2004 dziennik „Financial Times” z okazji 25-lecia wejścia na rynek ogólnoeuropejski 
uznał go za jedną z 25 wschodzących gwiazd europejskiego biznesu, które w najbliższej przyszłości
wyznaczać będą kierunki rozwoju rynków finansowych. Na prestiżową listę „FT” wpisany został 
jako jedyny Polak. 

W październiku 2004 został Honorowym Członkiem Polskiego Związku Przedsiębiorstw Leasingo-
wych, a w listopadzie znalazł się wśród czterech osób wyróżnionych przez INSEAD – jedną z naj-
lepszych w Europie uczelni biznesowych oraz Ministra Finansów Francji tytułem „Przedsiębiorca z 
Europy Wschodniej”. We wrześniu 2005 otrzymał prestiżową Nagrodę Lesława Pagi – za osiągnię-
cia i osobisty wkład w rozwój rynku usług finansowych w Polsce. 

W rankingu organizowanym przez polską edycję magazynu „Forbes”, został wybranym na „Gra-
cza” w latach 2005, 2006 i 2007. 

W listopadzie 2009 został wyróżniony w plebiscycie „Przedsiębiorca” organizowanego przez Ernst 
& Young nagrodą honorową, za zatrudnianie nowych pracowników w czasie najgorszego kryzysu. 
W tym samym miesiącu został również mianowanym Przedsiębiorcą XX-lecia w konkursie Puls 
Biznesu. 

Tytuł „Finansista 2009” według Gazety Finansowej został przyznany w marcu 2010 r. W maju tego 
samego roku Konfederacja Lewiatan (wcześniej PKPP Lewiatan) wręczyła Leszkowi Czarneckie-
mu Nagrodę im. Andrzeja Wierzbickiego za osiągnięty sukces w biznesie oraz za aktywne uczest-
nictwo w działalności na rzecz środowiska biznesu. 

Został uhonorowany specjalnym medalem na XX-lecie Polskiej Izby Ubezpieczeń za długotrwałą 
współpracę i wspieranie prac samorządu ubezpieczeniowego. 

W 2010 w rankingu Światowych Miliarderów zajął 721 miejsce z majątkiem szacowanym na 1,4 
mld dolarów. W 2008 na liście najbogatszych ludzi świata miesięcznika „Forbes”, z majątkiem sza-
cowanym na 2,6 mld dolarów zajął 446. miejsce, wśród Polaków – awans na 1. miejsce. Wcześniej,
w 2006, „Forbes” plasował go z majątkiem szacowanym na miliard dolarów na 793. miejscu na li-
ście. 

Został uznany za „Przedsiębiorcę 2010” w plebiscycie organizowanym przez organizację Praco-
dawców RP oraz dziennik Puls Biznesu. 

W 2011 otrzymał wyróżnienie „Business Leader of the Year” przyznawane przez Warsaw Business 
Journal. 

W 2013 roku został uhonorowany prestiżową Nagrodą Specjalną Giełdy Papierów Wartościowych 
w Warszawie za pasję i konsekwencję w kreowaniu nowych projektów gospodarczych oraz wizjo-
nerskie prowadzenie biznesu na rynku publicznym. 

W 2014 roku Leszek Czarnecki został uznany przez Redakcję Gazety Giełdy Parkiet Człowiekiem 
rynku kapitałowego z okazji 25-lecia przemian ustrojowych. 

W 2015 otrzymał Perłę Honorową Polskiej Gospodarki (w kategorii gospodarka), przyznawaną 
przez redakcję Polish Market. 
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Życie prywatne

Z pierwszego małżeństwa ma dwoje dzieci. Od 2008 jest mężem dziennikarki Jolanty Pieńkow-
skiej. Posiada licencję pilota. 

Publikacje

Jest autorem pięciu książek: 

• Biznes po prostu (2011)
• Ryzyko w działalności bankowej. Nowe spojrzenie po kryzysie (2011) 
• Biznes po prostu. Następny krok (2012)
• Model DNA firmy (2015) 
• Lider Alfa (2018)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Leszek_Czarnecki

Leszek Czarnecki, jeden z najbogatszych Polaków, jako osiemnastolatek rozpoczął współpra-
cę z SB. Za swoją pracę był wynagradzany - informuje   manipulacyjnie  Rzeczpospolita   jak 
o jakimś  strasznym  agencie  bezpieki.

Czarnecki został zwerbowany przez SB we Wrocławiu w sierpniu 1980 roku. Podpisał zobowiąza-
nie do współpracy. W tym czasie dostarczał pisemne i ustne informacje dotyczące m.in. wybranych 
osób i rodzin, środowiska studenckiego i naukowego - czytamy na internetowych stronach dzienni-
ka.

| Giełda zareagowała |
| --- |
| Posiadacze akcji nerwowo zareagowali na doniesienia o współpracy. Po ujawnieniu informacji 
wszystkie spółki związane z Leszkiem Czarneckim zaczęły wyraźnie tracić na wartości. Kilkupro-
centowe straty z początku sesji po doniesieniach pogłębiły się do 7 - 10 proc. 

Po dwóch latach - według _ Rzeczpospolitej _ - w 1982 roku, Czarnecki został przejęty przez De-
partament I SB (wywiad). Planował bowiem kilkuletni wyjazd do Stanów Zjednoczonych. 

W połowie 1982 roku podpisał zobowiązanie do współpracy tym razem z wywiadem PRL. Formal-
nie w październiku 1983 roku założono mu teczkę kontaktu operacyjnego o pseudonimie _ Ternes 
_. Jako już KO wywiadu przeszedł m.in. szkolenie w zakresie pracy operacyjnej zagranicą - twier-
dzi dziennik. Ostatecznie do USA nie wyjechał.

Wywiad stopniowo zaprzestawał z nim kontaktu i ostatecznie w 1986 r. przekazał go ponownie SB 
we Wrocławiu. Nie wiadomo, czy potem Czarnecki miał jakiekolwiek kontakty z PRL-owskimi 
służbami, ponieważ nie zachowały się żadne materiały na ten temat - podaje _ Rzeczpospolita _.

| Oświadczenie Leszka Czarneckiego |
| --- |
| _ Rzeczpospolita na swojej stronie internetowej publikuje również oświadczenie Leszka Czarnec-
kiego. Przyznaje się on do współpracy, ale zaprzecza, że brał pieniądze. Podkreśla również, że nig-
dy nie donosił na konkretne osoby. (...)Nigdy nie składałem żadnych donosów na konkretne osoby, 
nie pisałem notatek, ani nie sporządzałem analiz. Nie żądałem, ani nie otrzymywałem wynagrodze-
nia.(...) _                                                                                                                       22.



Pisze również, że zakończył działalność w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów właśnie dlatego, 
żeby SB nie nagabywała go o tematy związane z opozycyjną działalnością kolegów. _ (...)świado-
mie zakończyłem swoją działalność w NZS. Wówczas nagabywanie mnie przez służby PRL ustało.
(...) _ Twierdzi, że nie uległ namowom SB, żeby wniknąć w struktury NZS i donosić. Specjalnie na-
wet powiedział kolegom, że jest uwikłany we współpracę ze służbami. _ (...)spotkałem się ze stu-
dentem i działaczem opozycyjnym Krzysztofem Błachutem w towarzystwie Wiesława Żywickiego 
studenta Politechniki Wrocławskiej. Poinformowałem ich o mojej   sytuacji. Poprosiłem, żeby nikt z
opozycji nie kontaktował się ze mną, gdyż służby mogą chcieć mnie wykorzystać i zmusić do dono-
szenia.(...) _ Na koniec oświadcza: _ Epizod z młodości nigdy nie miał wpływu ani na moje póź-
niejsze działania, ani na karierę zawodową. Żadna z podejmowanych decyzji nie była wynikiem od-
działywania kogokolwiek związanego ze służbami - polskimi lub zagranicznymi. Jestem prywat-
nym przedsiębiorcą, który całą swoją aktywność koncentrował na projektach nie związanych ze sty-
kiem państwa, polityki i biznesu. _ |

https://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/
leszek;czarnecki;wspolpracowal;z;sb,176,0,352432.html

Fundacja Noble, której współtwórcą jest Leszek Czarnecki, buduje wiedzę 
o Polsce  - złodziej i  macher nie   angażowałby się w  taką działalność 
14 października 2019, 

Na brytyjskich uczelniach pracują i studiują najzdolniejsi ludzie z wielu krajów. Inicjatywa, 
której jednym z pomysłodawców jest Leszek Czarnecki, promuje Polskę w tamtejszym na-
ukowym świecie. 

Rozmowa z Maciejem Szczechurą, prezesem Fundacji Noble.

Jakie widzi Pan błędy w komunikowaniu o Polsce na zewnątrz?

Największy problem to częste upolitycznianie narracji. Komunikacja jest profilowana przez różne 
grupy, które chcą ugrać swoje partyjne interesy. Ta sytuacja nie sprzyja jednemu spójnemu przeka-
zowi o Polsce. Trudno jest więc wypracować jakąkolwiek strategię komunikacji. Ale warto pamię-
tać, że nie jest to polska specjalność. Podobnie dzieje się w Wielkiej Brytanii i USA.  My w Funda-
cji Noble bardzo dbamy o to, żeby unikać jakichkolwiek kontekstów choćby pośrednio związanych 
z polityką. Fundacja została powołana przez bank, czyli komercyjną instytucję zaufania publiczne-
go, która nie może sobie pozwolić na jakiekolwiek ideologiczne zaszufladkowanie.

W mówieniu o Polsce często przewija się motyw podkreślający to, przez jakie ciężkie czasy i 
klęski przechodził nasz kraj. Czy jest miejsce na bardziej pozytywny przekaz?

Przez lata zainteresowanie wzbudzała właśnie Polska postrzegana przez pryzmat bycia ofiarą histo-
rii. W czasach, kiedy byliśmy komunistycznym krajem pojawiało się o nas bardzo dużo publikacji 
po zachodniej stronie tzw. Żelaznej Kurtyny. Również w pierwszych latach transformacji świat inte-
resował się polskimi, rewolucyjnymi zmaganiami o zmiany w gospodarce i społeczeństwie. Miało 
to swoje odbicie w zagranicznym świecie akademickim. Uczelnie prowadziły wiele kierunków stu-
diów i programów związanych z Polską. Ale o dziwo, odkąd zaczęliśmy odnosić większe sukcesy i 
bardziej zbliżaliśmy się do standardów zachodnich to zaciekawienie naszymi sprawami malało.       
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Od połowy lat 90-tych brytyjskie media coraz rzadziej poruszały takie tematy. Także liczba nauko-
wych kierunków i grantów, które odnosiły się do Polski spadła. 

Im lepiej działo się nad Wisłą tym ciszej było o nas. Na taką nietypową sytuację zwrócił nam uwagę
profesor Norman Davies. Ten nietuzinkowy, specjalizujący się w polskiej tematyce, światowej sła-
wy historyk chciał nagłaśniać w Wielkiej Brytanii pozytywne wieści o współczesnej Polsce. Profe-
sor uważał, że bardzo sensownie będzie zacząć od zaangażowania tamtejszego świata akademickie-
go. I tak powstała idea stworzenia Fundacji Noble, w której mówimy o Polsce jako miejscu, które 
przestało kojarzyć się jedynie z powstaniami, holocaustem i komunizmem. Przecież zaczęliśmy się 
prężnie rozwijać, weszliśmy do Unii Europejskiej, nasze gospodarcze wskaźniki mogą imponować 
- jest ogrom bardzo ciekawych, pozytywnych tematów, na których nagłaśnianiu nam zależy.

Istnieje kilka instytucji, których statutowym zadaniem jest reklamowanie Polski w świecie. 
Czym wśród nich wyróżnia się wasze podejście do promowania naszego kraju?

Unikałbym pojęcie „promować” w kontekście naszej Fundacji. Bo w Fundacji Noble nie zajmuje-
my się klasycznie rozumianym PRem, ale przede wszystkim wspieramy sprecyzowane przedsię-
wzięcia naukowe. 

Obraliśmy proste i konkretne założenie - skupiamy się na wybieraniu obiektywnych projektów ba-
dawczych. Nie unikamy trudnych tematów w naszej tożsamości czy historii najnowszej. Nie malu-
jemy trawy na zielono, więc trudno mówić w naszym wypadku o klasycznej strategii reklamowej.

Dlaczego Fundacja Noble skupia się wyłącznie na współpracy z brytyjskimi uniwersytetami?

Świadomie wybraliśmy taki kierunek. Obok amerykańskich to wyspiarskie uczelnie są najbardziej 
prestiżowe na świecie. Podejmują na nich naukę bardzo utalentowani młodzi ludzie z wielu krajów. 
Już z dyplomami rozjeżdżają się oni po świecie, stają się wpływowymi osobami w biznesie lub ży-
ciu publicznym. Naszą misją stało się to, żeby tacy przedstawiciele elit wiedzieli dużo o Polsce i na-
głaśniali wielki potencjał naszego Państwa i Polaków. Znaczenie przy wyborze Wielkiej Brytanii 
miały też świetne relacje głównego pomysłodawcy naszej fundacji – profesora Daviesa. On jak też 
m.in. politolog profesor Jan Zielonka otworzyli nam mnóstwo drzwi w szacownych akademiach.  

Jakie są warunki, które trzeba spełnić żeby liczyć na grant od Waszej Fundacji?

Zgłoszona przez naukowca praca musi być związana z Polską, choć nie koniecznie ma wyłącznie 
dotyczyć naszego kraju. Może też odnosić się np. do Europy Środkowo – Wschodniej. Drugi waru-
nek – oprócz brytyjskiej uczelni przy projekcie musi też być zaangażowana polska szkoła. W ten 
sposób budujemy mosty pomiędzy naszymi środowiskami naukowymi.  

Do tej pory przyznaliśmy granty na dziewięciu uniwersytetach na dziewięć różnych projektów. Ich 
tematyka obejmuje bardzo szerokie spektrum – od bezpieczeństwa, tożsamości narodowej i spo-
łecznej, migrację, politykę klimatyczną po polskie mniejszości zagranicą.

https://www.salon24.pl/b/leszek-czarnecki,993125,fundacja-noble-ktorej-wspoltworca-jest-leszek-
czarnecki-buduje-wiedze-o-polsce
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Aktywnie pomagają  innym a  nie  kradną i oszukują 

Jolanta Pieńkowska przekazała wraz z mężem ponad 50 mln zł dla młodych 
osób. Kto korzysta z ich pomocy? 

Jolanta Pieńkowska-Czarnecka wraz z mężem Leszkiem Czarneckim założyli w 2007 roku funda-
cję. Od tej pory na wsparcie młodych osób przekazali już blisko 60 mln zł. Małżeństwo pomogło 
też finansowo między innymi Annie Przybylskiej i Adzie Szulc. Na co dokładnie zostały wydane 
ich pieniądze? Jolanta Pieńkowska-Czarnecka, znana szerszej publiczności z anteny TVN, i Leszek 
Czarnecki od ponad 12 lat prowadzą Fundację JLC, która, jak czytamy na oficjalnej stronie, "jest 
organizacją pozarządową non profit i zajmuje się szeroko rozumianą pomocą dla dzieci i mło-
dzieży oraz, w przypadkach szczególnych, inną działalnością charytatywną". Organizacja swoją 
działalność opiera na prywatnym kapitale małżeństwa. Niedawno fundacja dokonała podsumowania
11-letniego okresu swojej działalności. Jak czytamy w komunikacie, fundatorzy do końca 2018 
roku przekazali powyżej 56 mln zł. 

https://www.onet.pl/?
utm_source=pl.wikipedia.org_viasg_plejada&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automa-
tic&srcc=ucs&pid=965440c8-a63f-40c7-a7d3-ace25892f3c1&sid=fa6d4510-5922-45b7-8963-
4dcc05c514ce&utm_v=2

LESZEK  CZARNECKI  JEST  UCZCIWY I  NIGDY NIE BYŁ    PRZEKUPNY 
Ujawniamy: 
Marek Chrzanowski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, zaoferował przychyl-
ność dla Getin Noble Banku w zamian za mniej więcej 40 mln zł - twierdzi właściciel banku 
Leszek Czarnecki. Bankier nagrał rozmowę dotyczącą oferty i zawiadomił prokuraturę o po-
dejrzeniu popełnienia przestępstwa przez szefa KNF. Chrzanowski nagle poleciał do Singapu-
ru. 

MAFIA KNF KTÓRA  WSPIERAŁA  GE BACK 

Leszek Czarnecki, właściciel Getin Noble Banku i Idea Banku, z majątkiem ponad 2,19 mld zł nale-
ży do najbogatszych Polaków. Ale od 2016 r. wartość jego banków spada. Mają poważne kłopoty, 
ich los w dużej mierze zależy od regulacji rządowych i wymagań KNF sprawującej państwowy 
nadzór m.in. nad rynkiem finansowym. 
Z nagrania, którego stenogram Czarnecki przekazał prokuraturze wraz z zawiadomieniem o prze-
stępstwie, wynika, że Chrzanowski proponował mu następujące przysługi:

* usunięcie z KNF Zdzisława Sokala – przedstawiciela prezydenta w Komisji i szefa Bankowego 
Funduszu Gwarancyjnego – bo jest on zwolennikiem przejęcia banków Czarneckiego przez pań-
stwo;

* złagodzenie skutków finansowych zwiększenia tzw. stopy podwyższonego ryzyka (kosztowało to 
bank ok. 1 mld zł);

* życzliwe podejście KNF i NBP do planów restrukturyzacji banków Czarneckiego.
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W zamian bankier miałby zatrudnić prawnika wskazanego przez Chrzanowskiego. Wynagrodzenie 
– „powiązane z wynikiem banku” – 1 proc. wartości Getin Noble Banku, czyli ok. 40 mln zł.

Pełnomocnik Czarneckiego mec. Roman Giertych zawiadomił prokuraturę 7 listopada. Deklaruje, 
że nagrania przekaże „w charakterze dowodu w trakcie przesłuchania pokrzywdzonego”. „Wybor-
cza” ma kopię tych nagrań.9 listopada Chrzanowski poleciał do Singapuru.

„Mam takie 'szumidła'”

Południe, 28 marca 2018 r. Szare bmw Czarneckiego parkuje na pl. Powstańców Warszawy. Tu pod 
nr. 1 ma siedzibę Komisja Nadzoru Finansowego. Bankier przyjechał na spotkanie z szefem KNF 
Markiem Chrzanowskim.

Obszerna całość   rozmowy tu : 
https://wyborcza.pl/7,75398,24161195,spokoj-za-40-milionow-bankier-leszek-czarnecki-oskarza-
komisje.html

Wysiadając z auta, Czarnecki nerwowo sprawdza zawartość kieszeni. Na biodrze ma cyfrowy dyk-
tafon, na piersi – drugi na wszelki wypadek. Do kieszonki na poszetkę wsunął długopis z minika-
merą. Uruchamia wszystkie trzy urządzenia nagrywające.

Po co? Szef KNF zaprasza go już trzeci czy czwarty raz. Ale to zaproszenie jest wyjątkowe. Żąda, 
by bankier stawił się sam. Wcześniej zawsze towarzyszył mu prawnik lub prezes Getin Noble Ban-
ku. Teraz rozmowa ma być w cztery oczy.

Czarnecki jest bardzo podejrzliwy. Intuicja go nie zawodzi.

W gabinecie Chrzanowski mówi: – Mam tu takie 'szumidła', ponoć to nic nie daje, ale...

Chodzi o urządzenia antypodsłuchowe, które zakłócają sygnał telefonów i sprzętu elektronicznego.

Szef KNF pyta: – Pan nie ma telefonu ze sobą, żadnych takich?

Dodaje: – Byli tu jacyś komandosi, ale powiedzieli, że jest tyle sygnałów w okolicach tego miejsca,
bo tam jest telewizja [obok mieści się siedziba TVP], że mówią, że rekomendują włączenie tego, ale
nie gwarantują, jaki jest rezultat.

„Komandosi” mieli rację. Kamera i jeden dyktafon przestają działać po włączeniu zagłuszarek. Jed-
nak drugi dyktafon Czarneckiego pokonuje przeszkodę. Na nagraniu wyraźnie słychać obu roz-
mówców.

Chrzanowski zapewnia właściciela banku, że jest z nim „szczery”. Kilka razy przypomina, że to 
rozmowa „poufna”. Upewnia się: – Ja mogę pana o dyskrecję prosić?

„Zdzisław ma plan”

Najpierw rozmawiają o sytuacji banków Czarneckiego. Przeżywają one kryzys związany z koniecz-
nością dokapitalizowania, z podatkiem bankowym, kredytami we frankach oraz obligacjami Get-
Backu sprzedawanymi przez Idea Bank. Zagrożony jest zwłaszcza ten ostatni.

Chrzanowski ubolewa nad nieprzejednaną postawą Zdzisława Sokala, członka KNF rekomendowa-
nego przez Kancelarię Prezydenta:

                                                                                                                                                        26.

https://wyborcza.pl/7,75398,24161195,spokoj-za-40-milionow-bankier-leszek-czarnecki-oskarza-komisje.html
https://wyborcza.pl/7,75398,24161195,spokoj-za-40-milionow-bankier-leszek-czarnecki-oskarza-komisje.html


– Między nami, to Zdzisław ma swój plan, który wygląda w ten sposób, że on uważa, że Getin po-
winien upaść, za złotówkę zostać przejęty przez jeden z tych dużych banków i on chciałby dokapi-
talizować to kwotą dwóch miliardów złotych. Czyli już ten bank, który to przejmie. I to jest jego 
wizja rozwiązania sprawy. I nas [czyli resztę składu KNF] atakuje za każdą decyzję, którą podejmu-
jemy, pozytywną w stosunku do banku [Getinu], u prezydenta, u premiera... No ja zrobię wszystko, 
żeby doprowadzić do wyjaśnienia tej sytuacji, bo to nie jest postawa – jak pan widzi – szczególnie 
zdrowa, tak?

Czarnecki: – No nie jest. To jest sprzeczne z prawem.

Chrzanowski: – Jest sprzeczne z prawem, ale rozmawiamy przy pełnej dyskrecji, tak?

Czarnecki: – Tak mi się wydaje.

Chrzanowski: – No jest... Rozmawiałem z osobami, które są nad nim, i one nie mają takich pomy-
słów. Nie wiem, o co jemu chodzi, on ma jakiś konflikt z Pruskim [Jerzy Pruski, wiceprezes Getin 
Banku]. Rozmawiałem z Pruskim też, pan o tym wie, próbowaliśmy to wyjaśnić. Ja chciałbym 
przekonać prezydenta do tego, żeby go [Sokala] po prostu zdjął nam z komisji, tego człowieka, a 
docelowo to już żebyśmy mogli go jako osobę niebezpieczną zdjąć też z tego urzędu, w którym jest 
[czyli BFG], bo no to jest działanie, które – generalnie mówiąc – niczemu, nikomu nie służy. Ja 
mam wskaźniki Getinu, nie będziemy tego omawiali, ale mam jakieś wyzwania, które na nas czeka-
ją w kolejnych miesiącach. W parlamencie jest ustawa, której celem jest ograniczenie mojej możli-
wości do zaakceptowania niepokojącego [niezrozumiałe] ochrony kapitału.

Przewodniczący KNF zapewnia o swojej życzliwości wobec banków Czarneckiego. Twierdzi, że 
przeciwko sobie ma Ministerstwo Finansów. Chodzi o korzystny dla banków projekt obligacji za-
miennych. Chrzanowski mówi, że jest „za”, ale:

– Mamy jeden techniczny problem, który teraz się pojawił, ten problem jest taki, że tych instrumen-
tów, czyli tych obligacji zamiennych, oficjalnie w polskim prawie nie mamy. Ja się boję jednej rze-
czy, że Ministerstwo Finansów może nam zarzucić, w momencie kiedy będziemy chcieli zaakcepto-
wać ten dokument, że akceptujemy dokument, w którym są instrumenty niedopuszczalne w polskim
prawie. W tej chwili czekamy na opinię departamentu prawnego. Ma być na początku przyszłego 
tygodnia opinia naszego departamentu, która mam nadzieję... Bo jest jeszcze jeden bank, który chce
z tego typu instrumentów skorzystać w przyszłym roku i to jest dobrze, bo oni by przetarli ścieżkę 
państwu... Ta opinia, mam nadzieję, że będzie pozytywna.

„To jest po prostu kradzież"
Czarnecki jest zaniepokojony:

– Wie pan, tak pana słucham, i z ust pana Sokala się pojawiały takie uwagi, że my jesteśmy jakąś 
zorganizowaną grupą przestępczą. Zresztą to nie raz, nie dwa powtarzał na spotkaniach już z sa-
mym zarządem BFG. I tam [jest] taka ogromna nieufność w stosunku do tego, co my robimy. Po 
prostu [się] zastanawiam, że tak powiem, jaki jest cel działań drugiej strony. Bo jeżeli celem jest 
przejęcie tego banku za złotówkę i przekazanie go czy też znacjonalizowanie, to nazywam rzecz po 
imieniu: to jest po prostu kradzież. Coś nieprawdopodobnego.
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Czarnecki tłumaczy:

– Na razie z moich działań, że tak powiem, państwo żadnej szkody nie poniosło. To tylko ja pono-
szę szkody. Chcę doprowadzić bank do stanu normalności. Mało tego, wydaje się w tej chwili, że 
program naprawczy chyba się udał, znaczy, wszystko wskazuje, że się udał, nic nie wskazuje, że się
nie udało. Że w ogóle takie pomysły się pojawiają w głowach urzędników państwowych... Jezus 
Maria, gdzie my żyjemy.

Chrzanowski uspokaja:

– Ja panu mówię w zaufaniu, i to mówię dyskretnie, nie chcę, żeby pan wykorzystywał tę informa-
cję, ja identyfikuję tutaj problem.

Ciężki los urzędnika
Chrzanowski mówi, że Sokala „nie ceni za inteligencję”. I dodaje: – Widzę, że jest to próba zrobie-
nia czegoś moimi rękami.

Przedstawia swoją trudną sytuację: – Wie pan, ja jestem obiektem ataków i wie pan, że moja relacja
z premierem ostatnio, że tak powiem, nie jest najlepsza.

W długim, dość mętnym wywodzie wyjaśnia, że w części rządu zarządzającej finansami „są dwa 
obozy”. On, Chrzanowski, jest w „obozie skupionym wokół NBP”. „Obóz drugi” to resort finan-
sów, który chce ograniczyć kompetencje KNF:

– Będą mnie cięli jak kiełbasę salami, po kawałku. I w ramach ochrony kapitału i planu naprawy to 
uprawnienie do ich [planów naprawy] zatwierdzania to jest pierwszy element tej strategii, tak? Stra-
szą nas [czyli KNF], że odetną nam rynek kapitałowy.

Przewodniczący KNF sugeruje, że na razie ma większe możliwości, ale to się skończy. Daje do zro-
zumienia, że jest zwolennikiem odciążenia banku ze zwiększonej przez rząd tzw. wagi ryzyka, co 
już kosztowało Czarneckiego prawie 1 mld zł, którymi musiał swój bank dokapitalizować.

Chrzanowski skarży się, że przechodząc na państwową posadę z własnej firmy, stracił finansowo: – 
Mam taki problem duży w urzędzie [nieznane słowo]. Gospodarka ruszyła, w sektorze prywatnym 
poszły wynagrodzenia do przodu, a w sektorze publicznym nie.

Dlatego fachowcy odchodzą mu do banków. Jemu samemu też nie jest lekko: – Ja jestem na wyż-
szym szczeblu, kiedyś prowadziłem firmę, i tak dalej. Powiedzmy, z innego szczebla tutaj przysze-
dłem, tak? Też się grubo rozczarowałem.

To przygotowanie gruntu przed zasadniczą częścią rozmowy.

„Bank można popchnąć”
W 35. minucie spotkania Chrzanowski przechodzi do rzeczy. Uspokaja, że nie chce Czarneckiemu 
szkodzić: – Rozmawiam z panem szczerze. Też widzę, gdzieś są jakieś synergie. Bank można po-
pchnąć.

Ni stąd, ni zowąd pyta bankiera, „czy nie widzi jakiejś potrzeby zwiększenia swoich zasobów, jeżeli
chodzi o prawników”: – Wie pan, mogę panu kogoś polecić. Wydaje mi się, że to byłoby z korzy-
ścią i dla urzędu, i dla całej instytucji.                                                                                            28.



Chrzanowski sugeruje, jakie ten prawnik powinien dostawać wynagrodzenie:

– No nie wiem, jaki ma pan system wynagrodzenia w banku, ale wydaje mi się, że jeżeliby pan to 
powiązał z wynikiem banku, tak? No to by też w jakiś sposób gwarantowało, że ten prawnik będzie 
bardziej zaangażowany. W tym horyzoncie najbliższych kilku lat no to byłoby, tak jak pan uważa, 
tak? Może rozwiązanie, na którym bank mógłby, że tak powiem, się oprzeć, wsparłaby ta osoba 
państwa w tym procesie restrukturyzacji.

Czarnecki: – Absolutnie, bardzo chętnie się spotkam.

Chrzanowski: – Dam panu wizytówkę.

Człowiek z Misia
To kluczowa chwila. Na stole ląduje wizytówka prawnika – Grzegorz Kowalczyk, radca prawny, 
numer telefonu komórkowego, adres e-mail.

Kowalczyk prowadzi kancelarię prawną w Częstochowie. Wiosną 2017 r. środowiska biznesu ze 
zdziwieniem odnotowały, że został członkiem rady nadzorczej Warszawskiej Giełdy Papierów War-
tościowych. Rekomendował go państwowy bank PKO BP.

W branżowej prasie nazywają Kowalczyka „cukiernikiem”, bo jedyny jego związek z biznesem to 
zasiadanie we władzach zakładów cukierniczych Miś w Obornikach Śląskich. Karierę na giełdzie 
Kowalczyk kończy po czterech miesiącach. Wrócimy do tej postaci.

Chrzanowski o Kowalczyku:

– On byłby na pewno wdzięczny i – tak jak mówię – on mógłby się zająć jedną sprawą od początku 
do końca, innych spraw – że tak powiem – nie brać w tym czasie. W pełni byłby – że tak powiem – 
zaangażowany w sprawę. Wiem, że ten proces restrukturyzacji jest procesem, powiedzmy, skompli-
kowanym, tak? Nie wiadomo, jak za kilka lat będzie wyglądała sytuacja w banku, tak? No bo są 
pewnego rodzaju ryzyka, więc ja tak np. u siebie ludzi wynagradzałem w firmie, że też wynagra-
dzałem ich zadaniowo.

Cytujemy zawiadomienie do prokuratury:

„Mówiąc o powiązaniu wynagrodzenia radcy prawnego z wynikiem banku, Marek Chrzanowski 
wskazał Leszkowi Czarneckiemu na kartkę z napisem »1%« (...), tym samym Marek Chrzanowski 
nie tylko wskazał osobę, którą w ramach jego oczekiwań Leszek Czarnecki ma zatrudnić przy ob-
słudze prawnej banku, lecz starał się narzucić ustalenie dla Grzegorza Kowalczyka (...) prowizyjne-
go wynagradzania radcy prawnego, a nawet wysokość jego wynagrodzenia, rażąco wygórowanej w 
odniesieniu do warunków rynkowych, gdyż 1% skapitalizowanej wartości Getin Noble Bank 
S.A. to około 40 milionów złotych”.

Zapisywanie na kartce kwot to typowy zabieg przy takich rozmowach. Nie da się tego nagrać ukry-
tym sprzętem. Milczące pokazanie rozmówcy kartki ma zabezpieczać przed zarzutem żądania ko-
rzyści materialnej.
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Horyzont czasowy i rajstopy
Szef KNF precyzuje, że wynagrodzenie prawnika miałoby obejmować trzyletni kontrakt: – Ja wi-
dzę tu jakiś horyzont [czasowy], prawda?

Czarnecki: – Mhm. I dlatego pana mam na trzy lata zatrudnić?

Chrzanowski: – No na przykład, tak. I to jest długi horyzont czasowy, tak, w którym wszystko bę-
dzie wiadomo.

Czarnecki: – Mhm.

Chrzanowski: – Prawda? I to nie jest żadna osoba, która jest ze mną w jakiś sposób powiązana, w 
żaden, żaden sposób [nieprawda, „Wyborcza” znalazła powiązanie – o tym dalej]. I zależy jemu, 
panu, na wyniku, prawda, na koniec tego okresu i wydaje mi się, że jeżelibyśmy to jakoś chcieli 
[odnieść?], prawda do, załóżmy, kapitalizacji, tak? Dzisiejszej... Pan się uśmiecha... Ja to widzę w 
ten sposób.

Czarnecki: – Mhm.

Chrzanowski: – Jakkolwiek ważne jest to, co będzie po tym okresie, tak? Nie wiem, czy panu to od-
powiada. Możecie sobie z nim porozmawiać. Natomiast wydaje mi się, że to jest rozwiązanie, które
jest w jakiś sposób motywujące w tym otoczeniu, które jest, i mówimy o tej instytucji, o restruktu-
ryzacji tej instytucji. O czymś, co będzie za trzy lata, co dzisiaj jest niepewne, a wtedy będzie pew-
ne. Ja życzę bankowi, żeby się rozwijał.

Czarnecki: – Mam nadzieję. No dobrze, spotkamy się z tym panem, okej.

Chrzanowski sięga po argumenty patriotyczne:

– Ja mogę panu obiecać, bo wie pan, też jestem rozgoryczony w pewien sposób i rozczarowany ca-
łym otoczeniem. Wszystko, co panu powiedziałem, to jest szczera prawda, że w interesie, moim 
zdaniem, całego systemu, wszystkich, którzy są w systemie i kraju, jest, żeby ten bank działał, żeby 
ten bank przyniósł, powiedzmy to, istotę zwrotu z inwestycji i korzyści gospodarcze takie jak każdy
komercyjny bank, prawda, który jest otwierany w Polsce przez Niemców, Francuzów. I tak jak panu
podkreśliłem, ja nie rozumiem tego, że w pewnych kręgach banki, które funkcjonują z kapitałem 
niemieckim, z jakimkolwiek innym, są lepiej traktowane niż banki, które funkcjonują z kapitałem 
polskim.

Chrzanowski zapewnia: – Więc ja uważam, że jesteśmy w stanie ten bank wyprowadzić na prostą i 
pomóc po prostu zrealizować ten transfer panu.

Rozmowa zmierza do końca. Panowie umawiają się, że po przerwie przejdą na drugą stronę ulicy, 
gdzie mieści się Narodowy Bank Polski. Mają tam spotkanie z Adamem Glapińskim, prezesem 
NBP. Chrzanowski pokpiwa z urzędniczki, która kieruje gabinetem Glapińskiego: – Gdzieś tam we 
Wrocławiu ona reklamowała rajstopy, a teraz jest zastępcą dyrektora gabinetu.

„Ja się do czegoś zobowiązałem”
Po dygresji o rajstopach pada tajemnicza uwaga. Szef KNF mówi:
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– Wyjaśniając jeszcze trochę, nie chcę, aby się pan czuł w jakiś sposób tutaj zobowiązany czymkol-
wiek, o czym rozmawialiśmy, bo, zapominając o tej rozmowie, ja się do czegoś zobowiązałem i co 
zrobić. Także nie ma tutaj nic, co by... I zawsze będę w porządku wobec każdej instytucji, którą 
nadzoruję.

O jakie zobowiązanie chodzi – nie wiadomo.

Czarnecki opuszcza siedzibę KNF, ale z Chrzanowskim rozstaje się tylko na chwilę. O godz. 14 
mają spotkanie w gabinecie prezesa NBP.

Według relacji bankiera Adam Glapiński przyjął go życzliwie. Tej rozmowy Czarnecki nie nagrał.

Cytujemy zawiadomienie do prokuratury: „[Chrzanowski] zrelacjonował [Glapińskiemu] ogólnie 
treść rozmowy i jej ostateczne ustalenia (bez wątku korupcyjnego), na co Prezes Narodowego Ban-
ku Polskiego zareagował pełną aprobatą i zadowoleniem”.

Giertych zawiadamia prokuraturę
Fragment rozmowy dotyczący zatrudnienia prawnika wskazanego przez szefa KNF pełnomocnik 
Czarneckiego mec. Roman Giertych opisał w zawiadomieniu o „uzasadnionym podejrzeniu popeł-
nienia przestępstwa wraz z wnioskiem o ściganie i wszczęcie śledztwa”. Złożył je osobiście 7 listo-
pada w Prokuraturze Krajowej. Pół roku po wizycie bankiera w KNF.

W zawiadomieniu czytamy:

„28 marca 2018 r. Marek Chrzanowski w związku z pełnieniem funkcji publicznej przewodniczące-
go Komisji Nadzoru Finansowego żądał od pokrzywdzonego Leszka Czarneckiego korzyści mająt-
kowej znacznej wartości dla radcy prawnego Grzegorza Kowalczyka w postaci zawarcia z nim 
umowy o świadczenie usług prawnych na rzecz Getin Noble Bank S.A., w którym Leszek Czarnec-
ki pełni funkcję przewodniczącego rady nadzorczej,

 z rażąco wygórowaną kwotą wynagrodzenia na rzecz radcy prawnego Grzegorza Kowalczyka, wy-
noszącą 1 proc. skapitalizowanej wartości Getin Noble Bank S.A., uzależniając wykonanie czynno-
ści służbowej, tj. wsparcia i zatwierdzenia procesu restrukturyzacji Banku, w tym zapewnianie 
opieki ze strony KNF nad przebiegiem restrukturyzacji, od otrzymania przez radcę prawnego Grze-
gorza Kowalczyka wskazanej powyżej korzyści”.

Giertych wnosi o ściganie Chrzanowskiego i wszczęcie śledztwa w sprawie próby korupcji. Przy-
wołuje art. 228 kodeksu karnego. Zakłada on karę od 6 miesięcy do 12 lat więzienia za żądanie ła-
pówki w związku z pełnieniem funkcji publicznej.

Adwokat powiadamia prokuraturę, że ma nagranie rozmowy Chrzanowskiego z Czarneckim z 28 
marca. Do zawiadomienia załącza stenogram nagrania. Wymienia pozostałe dowody, które prokura-
tura powinna zabezpieczyć: protokoły z tajnych posiedzeń KNF, księgę wejść i wyjść NBP z 28 i 29
marca 2018 r., wizytówkę radcy Kowalczyka.

Wnosi też o przesłuchanie pokrzywdzonego, czyli Czarneckiego – wtedy do akt sprawy ma być zło-
żone nagranie rozmowy szefa KNF z bankierem.
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1 proc.
Na nagraniu z ukrytej kamery Czarneckiego widać, jak wchodzi do gabinetu Chrzanowskiego, po-
tem kamerę wygasiło „szumidło”. Ale cytowaną rozmowę nagrał jeden z dyktafonów bankiera.

Informacja o zapisku „1%” na kartce opiera się tylko na słowach bankiera. Jednak inne elementy 
zawiadomienia do prokuratury są twardo udokumentowane. Wskazują na wykorzystanie przez 
urzędnika państwowego sytuacji zależności petenta, którego los zależy od decyzji urzędnika.

Giertych wylicza główne elementy:

* nieformalne spotkanie w cztery oczy na terenie instytucji państwowej;

* stworzenie w rozmówcy poczucia zagrożenia;

* ukazanie drogi wyjścia z sytuacji;

* propozycja zatrudnienia wskazanej osoby w banku;

* sugestie na temat wynagrodzenia tej osoby.

„Marek Chrzanowski, wykorzystując pełnioną przez siebie funkcję publiczną, najpierw wytworzył 
w Leszku Czarneckim poczucie obawy i zagrożenia, a następnie jako remedium wskazał zatrudnie-
nie radcy prawnego Grzegorza Kowalczyka” – pisze Giertych do prokuratury. I zwraca uwagę, że 
„rażąco wygórowana prowizja” dla Kowalczyka nie miała żadnego związku z kwalifikacjami biz-
nesowymi radcy.

Dlaczego czekali pół roku
Czarnecki zapewnia, że nigdy się z Kowalczykiem nie spotkał. Nie zadzwonił, nie mailował, nie 
wysłał pośrednika.

– Nie brałem tego w ogóle pod uwagę. To mogła być prowokacja, czy dam się skorumpować – od-
powiada Czarnecki na pytanie „Wyborczej”, dlaczego z radcą prawnym nie nawiązał żadnego kon-
taktu, choćby po to, by zdobyć dodatkowe dowody.

Dwa miesiące po spotkaniu przy pl. Powstańców do Getin Noble Banku wchodzi kontrola KNF. 
Czarnecki wiąże to z brakiem kontaktu z Kowalczykiem. Bo taka kontrola już w banku była – od 
października do grudnia 2017 r. – i żadnych nieprawidłowości nie wykazała.

Czarnecki nikomu o propozycji korupcyjnej nie wspomina. Kilka dni po spotkaniu z Chrzanowskim
leci do USA, tam mieszka. Dopiero w maju mówi Giertychowi o rozmowie z Chrzanowskim.

Pytamy bankiera, dlaczego tak długo zwlekał z zawiadomieniem prokuratury. – To była bardzo 
trudna decyzja. Wiem, że po tym nastąpi burza. Musiałem przygotować banki, których jestem wła-
ścicielem – odpowiada Czarnecki.

Od zawiadomienia Giertycha minęło sześć dni. Nic nie wiadomo o oficjalnej reakcji prokuratury, 
ale z naszych informacji wynika, że Chrzanowski dowiedział się o złożonym zawiadomieniu. W 
piątek na jednym ze spotkań miał powiedzieć, że „Czarnecki go nagrał”. Potem wyjechał za granicę
na zaplanowany wypoczynek.
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„To nie jest osoba ze mną powiązana”
Chrzanowski mówił, że nic go nie łączy z radcą Kowalczykiem. Sprawdziliśmy.

Gdy w marcu 2017 r. prasa ekonomiczna kpiła z nominacji Kowalczyka do rady Giełdy Papierów 
Wartościowych, nazywano go „cukiernikiem”, bagatelizując jego doświadczenia w zakładach 
Miś. Jednak zakłady te jeszcze niedawno były częścią Grupy Delic-Pol, dużego gracza na rynku 
wyrobów ciastkarskich należącego do częstochowskiej rodziny Czuprynów: Zbigniewa Czupryny, 
Andrzej Czupryny, Marka Czupryny i Stanisława Czupryny.

Z analizy rejestrów wynika, że Grzegorz Kowalczyk zajmował istotne stanowiska we władzach po-
wiązanych z nimi spółek – m.in. w Zakładach Wyrobów Cukierniczych „Miś”, które Delic-Pol 
przejął w 2008 r.

Co to ma wspólnego z opisywaną sprawą? Otóż żona szefa KNF, Joanna, nosi panieńskie nazwisko 
Czupryna. Czy zatem należy do wspomnianej rodziny? I czy Chrzanowski poznał Kowalczyka 
przez żonę?

Chrzanowski zarzuca Czarneckiemu szantaż
Przesłaliśmy Markowi Chrzanowskiemu następujące pytania:

Kto zobowiązał pana do przeprowadzenia rozmowy z Leszkiem Czarneckim o zatrudnieniu przez 
niego radcy prawnego Kowalczyka?

Kto wymyślił, że to on ma pomagać Czarneckiemu w restrukturyzacji?

Czy pan zna radcę Kowalczyka? Kiedy się poznaliście? Przez kogo?

Czy przed 28 marca 2018 r. odwiedzał pana w KNF? Kiedy?

W jakim celu? Czy pan go zapraszał?

Razem pracowaliście? Kiedy, przy czym?

Czy uzgodnił pan z nim zatrudnienie go u Czarneckiego?

Kto ustalił wysokość wynagrodzenia Kowalczyka na 1 proc. wartości Getin Noble Bank za trzy 
lata?

Czy po 28 marca rozmawiał pan z Kowalczykiem? Kiedy? Ile razy? Gdzie?

Czy poinformował go pan o rozmowie z Czarneckim?

Dlaczego dwa miesiące po tym spotkaniu z Czarneckim KNF wszczęła w jego banku kontrolę?

Do szefa KNF dodzwaniamy się w poniedziałek po godz. 13. Jest w Singapurze. Twierdzi, że po-
rozmawia, ale dopiero w czwartek.

W poniedziałek wieczorem przysyła nam „stanowisko” rzecznik KNF Jacek Barszczewski. Na wie-
le konkretnych pytań nie odpowiada. Określa działania Czarneckiego jako „próbę wywierania 
wpływu na Komisję Nadzoru Finansowego poprzez szantaż, o czym świadczy brak niezwłocznego 
powiadomienia prokuratury przez p. Czarneckiego w marcu br., do czego był zobowiązany”.
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Rzecznik pisze: „Informacje te pojawiają się w momencie, kiedy media donoszą o problemach ban-
ku związanych z procesem dystrybucji instrumentów finansowych spółki GetBack przez Idea Bank 
i potencjalnych działaniach KNF”.

Dodaje, że Chrzanowski spotykał się wielokrotnie z Czarneckim, by rozmawiać o „restrukturyzacji 
jego banków i poprawie rentowności”.

Rzecznik twierdzi, że podczas tych spotkań Chrzanowski „został poinformowany o woli zatrudnie-
nia w Idea Banku byłego zastępcy Przewodniczącego KNF p. Filipa Świtały w roli osoby odpowie-
dzialnej ze kwestie restrukturyzacji banku i funkcjonowania audytu”.

Chrzanowski „kilkakrotnie zanegował kandydaturę p. Świtały z oczywistych powodów związanych
z potencjalnym konfliktem interesów” – pisze rzecznik KNF.

I dalej: „Wobec zgłaszania tych propozycji oraz ze względu na dobro banku i bezpieczeństwo jego 
klientów Przewodniczący KNF wskazał, jako jedną z możliwości, zatrudnienie p. Grzegorza Ko-
walczyka, posiadającego odpowiednią wiedzę i doświadczenie w tym zakresie. Podczas spotkań nie
były omawiane żadne konkretne kwoty dotyczące wynagrodzenia tej osoby. Przewodniczący KNF 
nie formułował także obietnic, które miałyby wiązać się z działaniami organu nadzoru wobec banku
nie pozostającymi w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz nieadekwatnymi do jego 
rzeczywistej sytuacji”.

Czarnecki na zarzut o szantaż odpowiada: – To jest tak żenujące tłumaczenie, że nie potrafię tego 
skomentować. Wiem, czego byłem świadkiem 28 marca. A co do GetBacku, to fakty są takie, że w 
grudniu 2017 r. zakończyła się u nas kontrola KNF. Dotyczyła m.in. obligacji GetBacku i nie było 
zastrzeżeń. Sami wykryliśmy nieprawidłowości w ramach własnego audytu, zwolniono dwóch 
członków zarządu.

Dopytujemy o Filipa Świtałę. Czarnecki potwierdza, że latem 2017 r. rozmawiał z szefem KNF o 
zatrudnieniu Świtały w Idea Banku na stanowisku szefa audytu. Rzeczywiście, Chrzanowski był 
przeciw, bo twierdził, Świtała jest niekompetentny.

Czarnecki mówi nam, że od lata 2017 r. „temat zatrudnienia Świtały nie wrócił i nie był poruszany 
w czasie rozmowy 28 marca br.”.

Radca milczy
Do Grzegorza Kowalczyka wysłaliśmy pytania e-mailem i esemesem na numer z wizytówki, którą 
Czarnecki dostał od Chrzanowskiego:

Czy zna pan szefa KNF?

Od kiedy? Przez kogo pan go poznał?

Czy razem pracowaliście? Gdzie?

Czy wiedział pan, że zażąda od Leszka Czarneckiego, by pana zatrudnił w swoim banku jako praw-
nika ds. restrukturyzacji?

Czyj to był pomysł? Pana? Szefa KNF? Kogoś innego?

Czekamy na odpowiedzi.
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Glapiński także
Czekamy też na odpowiedzi prezesa NBP Adama Glapińskiego:

Czy wiedział pan, że tuż przed spotkaniem z Leszkiem Czarneckim i szefem KNF rozmawiali oni o
sytuacji Getin Noble Banku i że Chrzanowski proponował Czarneckiemu, iż zostawi go w spokoju 
w zamian za zatrudnienie rady prawnego Kowalczyka za horrendalnie wysoką gażę?

Czy zna pan radcę Kowalczyka? Skąd? Od kiedy?

SYLWETKI BOHATERÓW:

Rocznik 1981, pochodzi z Mielca, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Był studen-
tem Adama Glapińskiego, obecnego prezesa NBP. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych. W 
SGH pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Polityki Gospodarczej w Insty-
tucie Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej.

W październiku 2015 r. został koordynatorem sekcji „Gospodarka, praca, przedsiębiorczość” w Na-
rodowej Radzie Rozwoju powołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę. Specjalizuje się w polityce 
podatkowej i pieniężnej, ale interesuje się też wpływem polityki Unii Europejskiej na polską gospo-
darkę.

Dał się poznać z powodu swego niezdecydowania. W 2016 r. wywołał konsternację, rezygnując po 
zaledwie siedmiu miesiącach z posady w Radzie Polityki Pieniężnej, do której został rekomendo-
wany przez parlamentarzystów PiS, m.in. Grzegorza Biereckiego (założyciela systemu SKOK) i 
marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego. Chrzanowski najpierw poprosił o zwolnienie z funk-
cji, tłumacząc się przyczynami osobistymi, po dwóch tygodniach rezygnację wycofał, potem znów 
ją złożył.

Obejmując funkcję szefa KNF w 2016 r., nie miał doświadczenia poprzedników. Nie specjalizował 
się w nadzorze nad instytucjami finansowymi, nie pracował ani w NBP, ani w ministerstwach i ban-
kach.

Z publicznych wypowiedzi Chrzanowskiego wynika, że nie uważa, by wejście Polski do strefy euro
było dobre dla naszej gospodarki. Nie jest zwolennikiem sztywnej, balcerowiczowskiej polityki pie-
niężnej, bo „ważniejsze od tego, jaki państwo ma dług, jest struktura tego długu”. Jest gorącym 
zwolennikiem tzw. planu Morawieckiego.

Od 2009 r. prezesował think tankowi Instytut Gospodarki Narodowej. Wywodzą się z niego niektó-
rzy szefowie państwowych spółek.

Przed objęciem funkcji państwowych Chrzanowski miał spółkę konsultingową MCC Group. Sze-
fem KNF został 13 października 2016 r. Rekomendował go Glapiński. Chrzanowski broni związa-
nych z PiS SKOK-ów, za których upadłość musi płacić miliardy złotych Bankowy Fundusz Gwa-
rancyjny (czyli banki). Zdaniem Chrzanowskiego „polskie SKOK-i stanowią atrakcyjną finansowo 
i organizacyjnie alternatywę dla kredytów i pożyczek udzielanych przez instytucje pożyczkowe. 
Z tej perspektywy sektor SKOK stanowi potrzebny i wartościowy element rynku finansowego”.

Gdy wiosną 2018 r. wybuchła afera GetBacku, prasa ekonomiczna pisała, że premier Morawiecki 
miał do Chrzanowskiego pretensje o brak nadzoru nad tą spółką.
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LESZEK  CZARNECKi  trzeba   go było jakoś podejść i zniszczyć 

Rocznik 1962. Na tegorocznej liście „Forbesa” najbogatszych Polaków miejsce 13. Jego majątek 
jest wyceniany na ponad 2,19 mld zł. Większościowy udziałowiec pięciu spółek notowanych na 
Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych: Getin Holding, Getin Noble Bank, MW Trade, 
Open Finance, Idea Bank. 

Kłopoty Czarneckiego zaczęły się po 2016 r. Jak tłumaczył, były wynikiem zmieniających się 
warunków prowadzenia biznesu bankowego w Polsce. Chodzi m.in. o podatek, który banki 
płacą od wysokości udzielonych kredytów, czy wyższe składki na Bankowy Fundusz Gwaran-
cyjny związane z ratowaniem Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych (SKOK).

Getin Noble Bank w przeszłości obficie pożyczał pieniądze, dlatego ma wysokie koszty wynikające
ze spisywania na straty nietrafionych kredytów. Teraz dzięki realizacji planu naprawczego udało się
zmniejszyć udział złych kredytów i poprawić kondycję finansową banku. W pierwszych trzech mie-
siącach 2018 r. Getin zmniejszył stratę do 47,7 mln zł. Analitycy spodziewali się, że będzie 61 mln 
zł na minusie; dla porównania – rok temu strata wyniosła 96,5 mln zł.

W tym samym czasie o 40 proc. zmniejszyły się też odpisy z tytułu utraty wartości kredytów. Rosła 
sprzedaż kredytów, szczególnie gotówkowych. Getin sprzedał ich o blisko jedną trzecią więcej niż 
rok wcześniej.Teraz zarząd banku będzie próbował poprawić sytuację, starając się zwiększyć war-
tość kredytów. Chce też więcej na nich zarabiać, ograniczając sprzedaż przez pośredników. Władze 
banku szans upatrują też w zwiększeniu sprzedaży ubezpieczeń dołączanych do kredytów. Getin 
rozwija też ofertę dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Idea Bank, specjalizujący się w obsłudze małych firm, nie był do tej pory skażony problemem 
kredytów walutowych i przez lata miał niezłe wyniki finansowe. Sytuacja pogorszyła się w ubie-
głym roku, kiedy zysk spadł o połowę. Nie lepiej było w pierwszym kwartale 2018 r., kiedy wynik 
spadł do 14,6 mln zł (ale ze względu na zaprzestanie konsolidacji Idea Getin Leasing nie można po-
równywać z wynikami rok wcześniej). Idea Bank mniej zarabia na odsetkach, ale zwiększa przy-
chody z tytułu prowizji i opłat.

Dodatkowym problemem Idea Banku jest zaangażowanie w sprzedaż obligacji GetBacku, co 
sprawia, że wycena banku na giełdzie jest blisko pięć razy niższa od jego wartości księgowej.

---------------------------------------------

Leszek  Czarnecki  po prostu dał się  namówić  macherom z Get Back  na sprzedaż  
firmy  nie znając  kulis działalności    mafii w  zarządzie  ani  samej  firmy ABRIS 
która   przejęła  Get Bck.   Jest to mafia  i finansowa przykrywka  zarejestrowana w
raju podatkowym.
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Abris Capital Partners – kilka faktów o funduszu
Abris Capital Partners zarządza funduszami private equity, koncentrując się na inwestycjach w Eu-
ropie Środkowej i Wschodniej. 

Firma wystartowała w 2006 r. Jej założycielami są Neil Milne i George Swirski. Ten pierw-
szy przed założeniem Abrisu był partnerem w Copernicus Capital Partners, a wcześniej 
m.in. bankierem inwestycyjnym w European Banking Company oraz analitykiem i zarzą-
dzającym w Standard Life Assurance Company. Z kolei Swirski przed rozpoczęciem przy-
gody z Abrisem był m.in. przez kilkanaście lat partnerem w Advent Internationals Central &
Eastern Europe. Pracował też m.in. w PepsiCo., E. Wedel oraz w Bain & Co. 

Abris ma biura m.in. w Warszawie, Bukareszcie i Wielkiej Brytanii. 
I  to biuro w  Wielkiej  Brytanii  do której Leszek  Czarnecki  ma takie  zaufanie  zwiodło  go  
i  uwierzył  macherom z  Abris. 

Koncentruje się na inwestycjach w spółki średniej wielkości, a jego horyzont inwestycyjny wynosi 
średnio od trzech do pięciu lat. Niedawno zebrał pieniądze na trzeci fundusz (500 mln euro). – To 
środki powierzone nam przez międzynarodowe instytucje zainteresowane naszym regionem i darzą-
ce Abris zaufaniem od wielu lat. Zamierzamy je zainwestować w perspektywiczne podmioty w Pol-
sce i regionie – mówił w styczniowym wywiadzie dla „Parkietu" Paweł Gieryński, partner 
zarządzający Abrisem. 
Fundusz zrealizował w ciągu minionej dekady ponad 20 inwestycji w Polsce i Europie Środkowo-
Wschodniej. Obecnie w portfelu ma takie spółki i marki, jak Graal, WDX, AAA Auto, Diverse, 
GetBack, a od niedawna Velvet. Z kolei w przeszłości był inwestorem w takich podmiotach, jak 
Alumetal, Masterlease czy FM Bank. W 2014 r. na skutek decyzji Komisji Nadzoru Finansowego 
został wywłaszczony z akcji FM Banku, co wiązało się z poniesieniem przez niego wysokich strat. 
Jesienią zeszłego roku sąd arbitrażowy przyznał mu około 760 mln zł odszkodowania (wcześniej 
powołani przez Abris biegli wycenili szkodę na 2 mld zł). Dziś pomiędzy Abrisem a KNF ostro 
iskrzy, co nie jest bez znaczenia w sprawie GetBacku. Fundusz wprowadził tę spółkę na GPW w ze-
szłym roku (warto odnotować, że jej prospekt został zatwierdzony bardzo szybko, w ciągu około 
trzech miesięcy). Cenę emisyjną akcji w IPO ustalono na 18,5 zł. Abris sprzedał 20 mln akcji, pozy-
skując 370 mln zł (wartość całej oferty wyniosła 740 mln zł). 

https://www.parkiet.com/Fundusze-inwestycyjne-TFI/304209987-Abris-Capital-Partners--kilka-
faktow-o-funduszu.html

DANE  ZE   STRONY  ABRIS  
CZYLI  KLASYCZNY  CUKIERKOWY   WIZERUNEK  MARKETINGOWY  ZŁODZIE-
JA  I OSZUSTA   KTÓRY  NIE ZOSTAŁ  POCIĄGNIĘTY DO ODPOWIEDZIALNOŚCI  
ZA  DZIAŁALNOŚĆ W  GET BACK  

https://abris-capital.com/pl/997/

Every successful journey needs a skilled navigator. Abris has navigated the CE region with our eyes
on the horizon and the world in mind for the past decade. We know these waters by heart. And we 
know how to steer companies towards remarkable growth and great value.We use skill and preci-
sion to discover opportunities that others don’t. This is our strength, and it takes us further than any-
one else. Over the years, we have guided entrepreneurs and businesses to success, made our way 
through storms, and – despite good or bad circumstances – we have always reached destination. Our
journeys begin with one simple code: in the end, no matter what happens – we are there.            37.



BAJKOWY  FAŁSZYWY  WIZERUNEK  czyli otoczka  i  marketingowe opakowanie 

Każda udana podróż wymaga wykwalifikowanego nawigatora. Abris przez ostatnią dekadę prze-
mierzał region Europy Środkowej z myślą o horyzoncie i świecie. Znamy te wody na pamięć. Wie-
my, jak kierować firmy w kierunku niezwykłego wzrostu i dużej wartości.
Używamy umiejętności i precyzji, aby odkrywać możliwości, których inni nie mają. To nasza siła, 
która prowadzi nas dalej niż ktokolwiek inny. Przez lata prowadziliśmy przedsiębiorców i firmy do 
sukcesu, przedzieraliśmy się przez burze i - pomimo dobrych lub złych okoliczności - zawsze do-
cieraliśmy do celu. Nasze podróże rozpoczynamy od jednego prostego kodu: w końcu, bez względu
na to, co się stanie - jesteśmy na miejscu. 

SIEDZIBA  W  RAJU PODATKOWYM    NA  CYPRZE  

https://abris-capital.com/contact/

NICOSIA, CYPRUS Abris Capital Partners

T: +357 96 300 353

nicosia@abris-capital.com

Prodromov & Dimitrakopoulou 2
(5th Floor)  1090 Nicosia

WARSAW, POLAND  Abris Capital Partners  T: +48 22 564 5858

warsaw@abris-capital.com

Grzybowska Park (6th Floor)  ul. Grzybowska 5A  00-132 Warsaw

  WIZERUNEK  CZYLI OSZUSTWO   otoczka  i  marketingowe opakowanie ale  wysoce
specjalistyczne 
Abris invests in unique local businesses, building them into regional leaders in their sector. We do 
so by:

• Following the rules of responsible investing 
• Applying a well-defined “sell-before-buy” strategy 
• Closing unique deals identified through the Abris Network 
• Executing a well-defined value-creation strategy for each investment 
• Decoding EU convergence, nearshoring and growing consumer spending as the most trans-

formative trends in Central Europe 

Abris inwestuje w wyjątkowe lokalne firmy, budując z nich regionalnych liderów w swojej 
branży. Robimy to poprzez:
• Przestrzeganie zasad odpowiedzialnego inwestowania
• Stosowanie dobrze zdefiniowanej strategii „sprzedaj przed kupnem”
• Zamykanie unikalnych transakcji zidentyfikowanych w Abris Network
• Wykonywanie dobrze zdefiniowanej strategii tworzenia wartości dla każdej inwestycji
• Dekodowanie konwergencji w UE, nearshoring i rosnące wydatki konsumenckie jako naj-
bardziej transformacyjne trendy w Europie Środkowej 
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Investment criteria

No two Abris investments are alike. We always strive to be flexible yet disciplined in our approach. 
An important prerequisite is the ability to grow value over the course of our targeted investment pe-
riod – typically from 3 to 5 years. 

We seek investments in enterprises that have an established market position and the clear means to 
maintain and grow their business in existing or new markets. This could be through organic expan-
sion, acquisitions or through strategic and operational changes.

Our typical equity investment ranges between €30m and €75m, although we do consider larger in-
vestments in partnership with our institutional investors. We always acquire controlling positions. 

Kryteria inwestycyjne otoczka  i  marketingowe opakowanie ale  wysoce  specjalistyczne 
Żadne dwie inwestycje Abris nie są takie same. Zawsze staramy się być elastyczni, ale zdyscy-
plinowani w naszym podejściu. Ważnym warunkiem wstępnym jest zdolność do wzrostu war-
tości w trakcie naszego docelowego okresu inwestycyjnego - zwykle od 3 do 5 lat.
Poszukujemy inwestycji w przedsiębiorstwa, które mają ugruntowaną pozycję rynkową i ja-
sne sposoby na utrzymanie i rozwój ich działalności na istniejących lub nowych rynkach. 
Może to nastąpić poprzez ekspansję organiczną, przejęcia lub zmiany strategiczne i operacyj-
ne.
Nasze typowe inwestycje kapitałowe wahają się od 30 do 75 mln euro, chociaż rozważamy 
większe inwestycje we współpracy z naszymi inwestorami instytucjonalnymi. Zawsze zdoby-
wamy stanowiska kontrolne. 

We add value to our portfolio by working in close partnership with management teams to continu-
ously refine strategy and operations. Additionally, we combine our own in-house expertise with spe-
cialist external advisers to help our businesses define and strengthen their competitive advantage.

Please contact your Abris local team for more information.

Dodajemy wartość do naszego portfolio poprzez ścisłą współpracę z zespołami zarządzający-
mi w celu ciągłego doskonalenia strategii i operacji. Dodatkowo łączymy naszą własną wiedzę 
specjalistyczną ze specjalistycznymi doradcami zewnętrznymi, aby pomóc naszym firmom 
zdefiniować i wzmocnić ich przewagę konkurencyjną.
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym zespołem Abris. 

Abris Capital Partners a Polską - Money.pl

www.money.pl › Gospodarka › Wiadomości
7 lip 2017 — Abris poinformował już o wyroku ministra finansów Mateusza ... Przecież to między-
narodowa mafia wyłudzająca ogromna kasę od takich …
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A  może  to jednak  prawda…..czyli jaka władza  takie  prawo 

https://arbinfo.pl/kolejne-powiazanie-miedzy-pis-a-kremlem-onet-pisze-ze-szef-piramidy-
finansowej-getback-byl-agentem-pis-owskich-sluzb/

Kolejne powiązanie między PiS a Kremlem. Onet pisze, że szef piramidy fi-
nansowej GetBack był agentem PiS-owskich służb
Piramida GetBack wspierała PiS, a sama była wspierana przez Kornela Morawieckiego. Rów-
nocześnie miała powiązania z ludźmi Kremla takimi jak mafijny oligarcha Michaił Fridman i 
putinowski prezydent Ukrainy, Wiktor Janukowycz. Powiązania te zostały udokumentowane 
w książce „Morawiecki i jego tajemnice” (poniżej publikujemy jej fragment). Z rewelacji 
Onetu wynika, że GetBack mógł być jeszcze niebezpieczniejszym łącznikiem. Łączyłby bo-
wiem ludzi Kremla nie tylko z PiS-owskimi politykami, ale także z PiS-owskimi tajnymi służ-
bami specjalnymi. 

Tomasz Piątek

– Konrad K. zarządzał piramidą finansową Getback (firma odzyskiwała długi, ale też sprzedawała 
obligacje bez pokrycia);
– piramida Getback wspierała PiS i Mateusza Morawieckiego;
– gdy piramida zaczęła się sypać, próbował jej pomóc Kornel Morawiecki, ojciec Mateusza;
– obecnie Konrad K. znajduje się w areszcie;
– wczoraj Onet ujawnił treść zeznań aresztowanego K.: szef piramidy podaje, że był agentem Cen-
tralnego Biura Antykorupcyjnego o pseudonimie „Zeus”;
– Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) to ukochane dziecko PiS, a PiS-owscy funkcjonariusze 
działali w tej służbie nawet za rządów PO.

Poniżej publikujemy fragment książki „Morawiecki i jego tajemnice”.
Fakty ujawnione i udokumentowane w tej książce pozwalają lepiej zrozumieć rolę firmy GetBack.

Po tym, jak w kwietniu 2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego zajęła się firmą GetBack, Konrad K.
stracił stanowisko prezesa zarządu. Już jako były prezes 18 czerwca 2018 r. K. wystąpił w progra-
mie „Alarm!” na antenie TVP. Sugerował, że winę za nieprawidłowości może ponosić właściciel 
GetBacku, zarejestrowana w Wielkiej Brytanii firma Abris Capital Partners. Powiedział, że Abris 
Capital Partners to może być „ruski kapitał”.
O ile wiemy, Konrad K. nie rozwinął tego wątku.
Nikt publicznie nie pociągnął go za język.
Nie wiadomo, jaki cel miała zagadkowa wzmianka.
Czy K. pragnął ostrzec przed czymś Polki i Polaków, ale się przestraszył?
A może chciał dać do zrozumienia PiS-owskim władzom, że dużo wie, dlatego powinny go zosta-
wić w spokoju?
(…)
Przyjrzałem się interesom Abris Capital Partners.
Na swojej własnej stronie internetowej Abris Capital chwali się, że inwestuje w ukraińsko-rosyjską 
firmę PrimoCollect, która zajmuje się odzyskiwaniem długów, tak jak GetBack.
Czytamy, że po 2010 r.
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 „PrimoCollect stało się wiodącą firmą windykacyjną na Ukrainie, z ok. 500 milionów euro nieza-
bezpieczonego długu konsumenckiego (wartość nominalna) w zakupionych portfelach. Pod koniec 
2012 roku firma otworzyła biuro w Moskwie i obecnie aktywnie rozwija swoją bazę w Rosji. 

PrimoCollect zatrudnia 700 osób w biurach we Lwowie, Kijowie i Moskwie”.
Abris Capital Partners wymienia też PrimoCollect w spisie swoich spółek (również dostępnym na 
stronie Abris Capital Partners).
Działalność firmy PrimoCollect godna jest uwagi z wielu przyczyn.
Jak podaje ukraiński serwis internetowy Finance.ua, w 2011 r. firma PrimoCollect zaoferowała 
swoją pomoc prorosyjskiemu reżimowi prezydenta Wiktora Janukowycza (trzy lata później obalo-
nemu przez pokojową prozachodnią rewolucję określaną jako „drugi Majdan” albo „Euromajdan”).
Działając na rzecz rosyjskich dostawców energii, Janukowycz gotów był odcinać od niej najbied-
niejszych Ukraińców, którzy spóźniali się z opłatami.
Firma PrimoCollect postanowiła go wesprzeć w tych działaniach i wystąpiła z pro- fesjonalną radą. 
Nie wszystkich trzeba od razu odcinać, z niektórych da się wycisnąć gotówkę, PrimoCollect wie 
jak!
Cytuję serwis internetowy Finance.ua: „Windykatorzy oferują rządowi pomoc w pracy z problema-
tycznymi dłużnikami korzystającymi z usług mieszkaniowych i komunalnych. Tak w rozmowie z 
serwisem FINANCE.UA powiedziała dyrektor generalny grupy PrimoCollect, Ewa Zakowicz.
Według niej doświadczenie wiodących firm z tej branży może być przydatne zarówno dla władz, 
jak i dłużników, a współpraca może przynieść bardziej efektywny wynik […]. – Ważne jest jasne 
zrozumienie, które kategorie [dłużników – red.] potrzebują pomocy, a które po prostu spekulują, 
oszukują państwo. Windykatorzy mogą być przydatni nie tylko ze względu na swoje doświadczenie
i umiejętność pracy z portfelami wierzytelności, ale także ze względu na wiedzę w tej branży – po-
wiedziała Zakowicz (…)  Przypomnijmy, prezydent Wiktor Janukowycz polecił Mykole Azarowo-
wi [premier Ukrainy w latach 2010–2014 – red.] opracowanie mechanizmów odcinania dłużników 
od gazu, ogrzewania, zaopatrzenia w wodę i energii elektrycznej na zimę”.
Ale nie tylko Janukowycz mógł liczyć na profesjonalne wsparcie specjalistów PrimoCollect.
Rosyjski serwis oferujący pomoc dla dłużników Dolg-FAQ podaje, że klientem firmy PrimoCollect 
jest… Vivus. Znana już nam firma pożyczkowa:
– obsługiwana przez Igora Jankego, autora książki Twierdza, piewcę młodego Mateusza Morawiec-
kiego;
– należąca do oligarchy Olega Bojki związanego z sołncewską mafią i jej najbogatszym przedstawi-
cielem, Michaiłem Fridmanem.
Podkreślę raz jeszcze: chodzi o tego samego Fridmana, z którego supermarketami współdziałała fir-
ma Work Service założona przez Tomasza Misiaka – biznesmena i polityka związanego z aferą ta-
śmową, a zarazem dobrego znajomego Mateusza Morawieckiego, który dzięki tej aferze wszedł do 
rządu.
Czyżby fundusz Abris Capital Partners, właściciel firmy GetBack, stanowił kolejne powiązanie 
między rodziną Morawieckich a sołncewskim oligarchą Michaiłem Fridmanem?
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Pośrednio tak. Tym bardziej że na firmie Vivus koneksje Abris Capital z Fridmanem się nie kończą.
W 2012 r. należący do Fridmana Alfa-Bank sprzedał część swoich kredytów (razem z kredytobior-
cami) firmie PrimoCollect.
Ona zaś, jak wiemy, należy do Abris Capital Partners.

Według rosyjskojęzycznych serwisów Eizvestia i Vspro: „Alfa-Bank sprzedał windykatorom nie-
spłacane kredyty o wartości miliardów hrywien […]. Przetarg na sprzedaż dużego portfela kredyto-
ẃ problemowych przez Alfa-Bank został zakończony w grudniu 2012 roku. Informację podał ser-
wis Forbes, powołując się na właściciela jednej ze średnich firm z branży windykacyjnej. Wiado-
mość potwierdziły dwie z sześciu firm biorących udział w przetargu. Według dyrektora finansowe-
go jednej z zagranicznych firm windykacyjnych, Alfa-Bank wystawił na sprzedaż portfel kredytów 
o wartości 2 mld hrywien. Większość to niezabezpieczone pożyczki dla klientów indywidualnych 
[…].

 Ostatecznie sprzedano trzy czwarte tego portfela, co daje wartość 1,5 mld. Według przedstawiciela 
jednej z firm windykacyjnych, które opuściły przetarg, firma PrimoCollect nabyła dwie ze sprzeda-
nych trzech części portfela […]. ‘Nasza firma kupiła duży portfel złych długów od Alfa-Bank w 
grudniu 2012 r.’ – potwierdza Maria Wojnowskaja, zastępca dyrektora generalnego grupy Primo-
Collect. Według niej nie ujawniono nominalnej wartości transakcji i rabatu, ponieważ jest to infor-
macja poufna”. Doniesienie serwisów Eizvestia i Vspro potwierdził również ukraiński portal infor-
macyjny Liwyj Bereh.

W latach 2008–2015 fundusz Abris Capital Partners posiadał sieć sklepów Barwinok na Ukrainie.
Na stronie internetowej Abris Capital Partners czytamy: „W listopadzie 2008 r. Abris przejął Barwi-
nok, sieć dyskontów liczącą 23 sklepy we Lwowie i obwodzie lwowskim. Następnie Barwinok 
zwiększył swój stan posiadania poprzez przejęcie mniejszych sieci i rozwój organiczny, tworząc 
sieć 50 sklepów na Zachodniej Ukrainie. Barwinok został sprzedany przez Abris nabywcy z branży 
handlowej w grudniu 2015 roku”.
Kim był ten „nabywca z branży handlowej”, któremu fundusz sprzedał zachodnioukraińską sieć 
dyskontów?
Chodzi o firmę National Chain of Grocery Stores – ATB. Należy ona do ukraińskiego przedsiębior-
cy Hennadyja Butkewycza.
Butkewycz wspiera ukraińskich bojowników walczących z prorosyjskimi separatystami.
Z drugiej strony jednak, jak się zdaje, nie gardzi rosyjskimi pieniędzmi. W tym – pieniędzmi Mi-
chaiła Fridmana.
Albowiem w grudniu 2016 r. ukraiński serwis internetowy Ekonomicznyje Nowosti (Wiadomości 
Gospodarcze) napisał, co następuje: „Potwierdzają się doniesienia o tym, że jedna z najlepiej pro-
sperujących sieci detalicznych na Ukrainie, ATB, rozszerza swoją obecność w Rosji. Według agen-
cji informacyjnej RBC 20 grudnia firma LetterOne (L1), należąca do Michaiła Fridmana, Giermana
Chana i Aleksieja Kuzmiczowa, ogłosiła utworzenie nowej jednostki inwestycyjnej – L1 Retail. 
Skupi się ona na inwestycjach detalicznych. «Firma jest gotowa zainwestować do 3 miliardów dola-
rów w kilka sieci handlowych, które mają potencjał przywódczy w swoich segmentach i na swoich 
rynkach», pisze RBC […] «Na 99,9 proc. można założyć, że Fridman da pieniądze sieci ATB, po-
nie- waż dyskonty to najszybciej rozwijający się segment detaliczny», powiedziało nam poinformo-
wane źródło z otoczenia rosyjskiego biznesmena.
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Zauważyć trzeba, że Butkewycz od dawna chciał rozszerzyć zasięg geograficzny swojej sieci. W 
październiku media doniosły, że przeprowadził on kilka rund negocjacji z przedstawicielami władz 
Federacji Rosyjskiej i biznesmenami w sprawie wejścia na rynek rosyjski. Dlatego ogłoszenie L1 o 
miliardach inwestycji w ukraiński handel detaliczny jest wyraźnym sygnałem, że październikowe 
rozmowy Butkewycza w Moskwie zakończyły się powodzeniem.
Ponadto właściciel sieci supermarketów ATB nie jest dla strony rosyjskiej kimś obcym. Już w 2012 
r. Witalij Zacharczenko (były minister spraw wewnętrznych Ukrainy) i Aleksander Janukowycz 
(syn byłego prezydenta Wiktora Janukowycza) zaczęli wprowadzać Hennadyja Butkewycza do 
wpływowych i bogatych Rosjan. Dzięki wstawiennictwu «zbiegłego rządu» [przedstawicieli pro-
kremlowskiego reżimu Janukowycza, którzy uciekli w 2014 r. do Rosji przed pokojową prozachod-
nią rewolucją – red.], współodpowiedzialnego za śmierć dzieci z Niebiańskiej Sotni [uczestnicy po-
kojowej rewolucji zamordowani przez prokremlowski reżim Janukowycza – red.], Hennadyj Butke-
wycz zdołał obronić swoje sklepy ATB na Krymie, a nawet rozwinąć tam swoją sieć. Po aneksji po-
́łwyspu znajdujące się tam markety ukraińskiego biznesmena wręcz rozkwitły. Jedyne, co się zmie-
niło, to marka sklepów. Już nie ATB, ale PUD”.

Dodam, że w 2017 r. rosyjska gazeta „Kommiersant” oraz internetowy serwis Obozriewatiel (Ob-
serwator) podały, że Butkewycz sprzedał swoje udziały w krymskiej sieci PUD rodzinie rosyjskiego
ministra rolnictwa Aleksandra Tkaczowa.
Co z tego wynika?
To, że fundusz Abris Capital Partners podjął bardzo szczególną decyzję, gdy sprzedał sieć zachod-
nioukraińskich sklepów Barwinok komuś tak dwuznacznemu jak Butkewycz.
Była to decyzja nie tylko biznesowa. Również polityczna – szczególnie w 2015 r., gdy Ukraina 
krwawiła po rosyjskim ataku na Donbas i aneksji Krymu.
Fundusz Abris Capital Partners musiał mieć tego świadomość, skoro działa na Ukrainie, i to w ro-
́żnych branżach.
Ale najwyraźniej mu to nie przeszkadza.
Nic dziwnego, skoro jego firma PrimoCollect działa również w Rosji i robi interesy z Fridmanem.
W jednym z e-maili, które wysłałem do funduszu Abris Capital Partners, znalazło się pytanie o sto-
sunki tego funduszu z Michaiłem Fridmanem.
Zapytałem: „Jak kształtują się, względnie kształtowały się, relacje Państwa, jak również posiada-
nych, współposiadanych, względnie kontrolowanych bezpośrednio i pośrednio przez Państwa, spo-
́łek z Alfa-Bankiem, względnie Alfa Group, względnie Michaiłem Fridmanem i posiadanymi, wspo-
́łposiadanymi, względnie kontrolowanymi bezpośrednio i pośrednio przez niego spółkami?”.
Nie dostałem odpowiedzi na to pytanie. Bo trudno uznać za odpowiedź jedno zdanie: „Abris Capi-
tal Partners nigdy nie miał i nie ma żadnych związków z rosyjskim kapitałem”.
Zdanie nie tylko gołosłowne, dodajmy, ale w świetle przytoczonych dowodów – nieprawdziwe lub 
nie do końca prawdziwe.
W tej sytuacji wypada spytać: czym była interwencja Kornela Morawieckiego na rzecz firmy 
GetBack należącej do Abris Capital Partners?
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Kolejnym dowodem ogólnej sympatii Morawieckiego seniora dla Kremla?
Czy też kolejną oznaką powiązań między rodziną Morawieckich a oligarchą sołncewskiej mafii, 
Michaiłem Fridmanem?
Na zakończenie tego wątku zacytujmy ustalenia „Gazety Wyborczej” z maja 2018 r. dotyczące Igo-
ra Jankego, który wychwalał Kornela i Mateusza Morawieckich w książce Twierdza, a zarazem po-
wiązany jest z Michaiłem Fridmanem.
Według „Wyborczej” Janke zabiegał w PKO BP (…) a także w Polskim Funduszu Rozwoju o dofi-
nansowanie dla firmy GetBack.
Janke przyznaje, że jego agencja Bridge obsługiwała GetBack. Niestety, agencja nie podaje, co ro-
biła dla tej firmy.

Tomasz Piątek
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                     SPRZEDAŻ   OBLIGACJI  NA  FAŁSZYWY WIZERUNEK 
                                  CZYLI  NA OTOCZKĘ I  MARKETING 
Przez wiele miesięcy jednak GetBack ubierany był w najlepsze szaty, a jego obligacje wpycha-
ne na masową skalę klientom. W całej tej historii słowem kluczem jest tzw. misselling, czyli 
nieuczciwa i nieetyczna sprzedaż. W przypadku windykatora chodzi o obligacje, którymi na ma-
sową skalę finansował swoją działalność. Zebraliśmy historie osób, które od miesiąca zastanawiają 
się, czy papiery GetBacku są jeszcze coś warte. Z ich opowieści wyłania się obraz dobrze zorgani-
zowanej machiny, która jest w stanie sprzedać wszystko i każdemu. Nawet ludziom, którzy nigdy 
nie powinni wiedzieć, co to obligacja korporacyjna, a wkładali w nie dziesiątki tysięcy złotych z 
dopiero co wygasłej lokaty bankowej. 

Obligacje sprzedawały zarówno instytucje finansowe kontrolowane przez Skarb Państwa, jak i pry-
watne. Kapitał krajowy czy zagraniczny? Też bez większego znaczenia, bo handel był realizowany 
na szeroką skalę. O ofercie można było usłyszeć w banku, domu maklerskim czy od doradcy inwe-
stycyjnego. Ich winę musi potwierdzić sąd. Warto jednak pokazać, jak wyglądał mechanizm wkrę-
cania ludzi w instrument finansowy, który nie powinien trafiać pod strzechy, a być zarezerwowany 
dla inwestora indywidualnego, który rozumie prawa rynku i akceptuje ryzyko, jakie ze sobą niesie 
obligacja korporacyjna. 
– Dlaczego kupiliśmy obligacje GetBacku? Bo pracownik banku zapewniał nas, że to bezpieczne – 
opowiadał portalowi Money.pl. – I dlatego teraz zamierzamy walczyć z bankiem o odzyskanie tych 
pieniędzy. Bankowcy nas wprowadzili w błąd, banki powinny oddać. Rozmowy miały miejsce w 
centrum Warszawy, w oddziale banku, a nie w jakiejś podejrzanej firmie. ( O  to chodziło,że  by 
się podpiąć po  wiarygodny  bank i  to Idea  Bank Pana  Czarneckiego.) 

 Od lat rodzina prowadziła tu lokaty i konta. To wystarczyło, by nabrać zaufania. A na dodatek usły-
szeliśmy, że to „tak samo bezpieczne jak lokata”, że „firma jest za duża, żeby upaść”, że „pan pre-
zes jest jednym z najbogatszych Polaków, więc nie dopuści do problemów”. Kilka razy słyszeliśmy,
że „nie ma możliwości, by coś złego się stało”. Jednak się stało. Więc pracownik banku nas po pro-
stu okłamał.( może  nie okłamał , ale  takie  miał  materiały  informacyjne  od  Get Back? Pra-
cownicy po prostu  wykonywali swoją  pracę w dobrej wierze, nie  wiedzieli w  czym  biorą 
udział) .  Oczywiście wiele osób powie: widziały gały, co brały. A co jednak, jeśli nie widziały? 
Wiele z historii obligatariuszy potwierdził rzecznik finansowy Aleksandra Wiktorow, która wysto-
sowała w tej sprawie pisma do szefów UOKiK i KNF. Informuje w nich o zgłaszanych przez klien-
tów nieprawidłowościach w oferowaniu obligacji GetBacku za pośrednictwem Idea Banku lub od-
działu tego banku, działającego pod nazwą Lion’s Bank. „Z informacji przekazywanych przez oso-
by zgłaszające się do Rzecznika Finansowego wynika, że proces sprzedaży obligacji był inicjowany
ze strony banku (także telefonicznie).                                                                                       45.



 Obligacje miały być przez przedstawicieli banku oferowane jako bezpieczna inwestycja z gwaran-
cją zysku w określonej wysokości, bezpieczna alternatywa dla lokaty bankowej, mająca na celu zre-
alizowanie dywersyfikacji portfela oszczędności, a nawet jako inwestycja pewniejsza od lokaty. In-
westowanym środkom miało być zapewnione bezpieczeństwo oraz pełna płynność. Spółka miała 
być przedstawiana potencjalnym nabywcom obligacji jako wiodąca firma na rynku wierzytelności 
rangi Kruk” – czytamy w obu pismach rzecznika finansowego.  No ale  czyje  materiały  cytuje  
rzecznik  ? Kto  je opracował  ? 

IDEA  BANK ZA  TO NIE  ODPOWIADA  CZYLI ZA  KRUCZKI WIZERUNKOWE 
                             I MARKETINGOWE  MAFII  GET BACKU 

Spółka miała dobrą prasę, a kopie gazetowych artykułów bywały dołączane do wiadomości e-mail, 
żeby potencjalnych nabywca mógł sobie przeczytać, co „branżowe, a więc fachowe media i anality-
cy, sądzą o spółce, która podbija polski rynek windykacji i coraz śmielej rusza za granicę”. Jeden z 
takich artykułów przysłał nam obligatariusz GetBacku. Tylko że artykuł, choć opublikowany został 
w dzienniku ekonomicznym, wcale nie jest owocem pracy dziennikarzy, co zresztą zostało wprost 
zaznaczone słowami „materiał partnera”. Zwracam na to uwagę mojemu rozmówcy.

– Skąd mam wiedzieć, co to jest materiał partnera? Reklama to reklama, a tutaj mam tekst, który ni-
czym się nie różni od innych artykułów. Są zdjęcia, jakieś wypowiedzi, wszystko super – odpowia-
da pan Grzegorz, który zerwał lokatę i dzięki uprzejmości banku nie stracił na tym nawet odsetek, 
bo wszystkie pieniądze z niej od razu przelał na zakup obligacji windykatora.
KOSMOS  ! 
Z „artykułu” mógł się dowiedzieć, że GetBack to „windykacyjna rakieta z Polski”, spółka jest „in-
nowacyjna”, „rewolucjonizuje rynek”, ma „nowe pomysły i uznanie branży”. „GetBack pędzi jak 
rakieta. Ciągle pojawiają się nowe zadania do realizacji” – opowiada jeden z pracowników, który 
jest anonimowo cytowany w reklamie, bo wspominany tekst był po prostu zamówiony i 
opłacony przez spółkę. 

GetBack kupił wszystkich. Jeszcze kilka tygodni temu był najszybciej rosnącą firmą w branży
windykacyjnej, dostawał prestiżowe nagrody. 

KNF nawet zawiadomił prokuraturę, że ma uzasadnione podejrzenia, iż zarząd spółki mógł dopu-
ścić się wyrządzenia jej szkody majątkowej wielkich rozmiarów, a w sprawozdaniach finansowych 
i komunikatach giełdowych podawane były nieprawdziwe informacje, to musi to potwierdzić sąd. 

– Nie czuję się oszukany przez dom maklerski. Inwestuję w akcje, mam certyfikaty Towarzystw 
Funduszy Inwestycyjnych, niedawno zacząłem się interesować rynkiem obligacji korporacyjnych. 
Znam ryzyko, akceptuję je, zarabiam i ponoszę też straty. Jeśli mam do kogoś żal, to do emitenta, 
czyli GetBacku.

OTÓŻ  TO !  NIE ROZUMIEM BO SIĘ NIE ZNAM NA  FAŁSZYWYCH  WIZERUN-
KACH I  MATACTWACH Z  RAJU PODATKOWEGO  

 Nie rozumiem, jak spółka mogła w pół roku z gwiazdy polskiej giełdy stać się bankrutem i nikt nie 
był w stanie tego procesu dostrzec – mówi nam Robert, który ulokował w emisji prywatnej obliga-
cji kilkanaście tysięcy złotych. 
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Czy mogli się ustrzec przed taką inwestycją  - czytaj  dać  się  nabrać na  marketing wizerun-
kowy- skoro w obligacje windykatora zainwestowały też uznane marki z rynku funduszy inwesty-
cyjnych i dzisiaj muszą spisywać je na straty albo liczyć się z tym, że odzyskają tylko jakąś część 
kapitału? 

https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1126095,getback-jak-wygladal-mechanizm-oszustwa.html

CO TO JEST WIZERUNEK  
Wizerunek firmy (ang. corporate image) – wyobrażenie o firmie istniejące w bezpośrednim otocze-
niu, głównie u klientów, obejmujące zbiór pozytywnych skojarzeń wywoływanych przy usłyszeniu 
firmy lub ujrzeniu jej znaku graficznego  oraz  przeczytaniu informacji o  jej  działalności,  które  
nie   muszą  być   zgodne z  prawdą. Wyobrażenie to nie musi pokrywać się z rzeczywistością, 
może być również jedynie subiektywnym obrazem przedsiębiorstwa lub jego oferty wytworzonym 
w  celu pozyskania klientów.  
Funkcją takiego wyobrażenia a  często wprowadzenia w  błąd poprzez  sugestię  jest: 

• zmniejszenie ryzyka dokonywania zakupów; 
• budowanie zaufania do firmy; 
• różnicowanie przedsiębiorstw i produktów; 
• wpływ na decyzje nabywców dotyczące wyboru produktów.

Wizerunek jest sposobem odbioru tożsamości firmy. Może on być: 

• taki sam jak tożsamość, gdy otoczenie postrzega firmę dokładnie tak, jak ona chciałaby być 
widziana; 

• inny, gdy różnice pomiędzy tożsamością firmy a jej wizerunkiem wynikają z kilku przy-
czyn: 

• nabywcy w niewłaściwy sposób odbierają informacje o przedsiębiorstwie, źle koja-
rzą stosowane symbole; 

• instrumenty promocyjne, które stosuje przedsiębiorstwo nie docierają do potencjal-
nych odbiorców; 

• rozbieżność między jakością oferowanych produktów i usług a tym co mówi o nich 
przedsiębiorstwo; 

• zmiany zachodzące w otoczeniu rynkowym.

Obszary związane z procesem budowania wizerunku

Do obszarów związanych z procesem budowania wizerunku należą: 

• określenie czynników wpływających na kształtowanie wizerunku, 
• celowe działania związane z tworzeniem tożsamości  często  fałszywej 
• analiza wizerunku, 
• identyfikacja luk między wizerunkiem a tożsamością, 
• działania prowadzone w celu zmniejszenia rozbieżności między tożsamością a wizerun-

kiem .Wizerunek firmy może być „pozytywny” (rozpowszechniony i pomocny firmie), „ni-
jaki” (bezbarwny, obojętny) lub „negatywny” (zły, szkodzący reputacji firmy). W celu budo-
wy marki oraz zwiększeniu jej rozpoznawalności na rynku prowadzone są kampanie wize-
runkowe. 
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Globalny wizerunek firmy nabiera szczególnego znaczenia w przypadku przedsiębiorstw o złożonej
i rozbudowanej działalności, mających sieć punktów sprzedaży bądź punktów usługowych, zlokali-
zowanych na rozległym terytorium jednego państwa, kilku, czy nawet całego świata. 

Zasady tworzenia wizerunku firmy  także  fałszywego 

Przy budowie wizerunku należy zwracać uwagę na następujące zasady: 

• nie zaczynać od zera, 
• nie ograniczać się tylko do analizy, 
• uszanować delikatną naturę świata wyobraźni – zamiast radykalnych i drastycznych zmian, 

które źle znosi wyobraźnia, wybrać metodę małych kroków, starannie dobierając analizy i 
stopniowe posunięcia, 

• docenić znaczenie każdego czynnika przekazu informacji o firmie, 
• obserwować konkurentów, 
• jak najwcześniej rozpocząć komunikację z otoczeniem, 
• ustalić czytelne, konkretnie sprecyzowane i realistyczne cele komunikacji, 
• stworzyć własny styl: rozpoznawalny, ciekawy, elastyczny, 
• angażować wszystkich pracowników w tworzenie image’u, 
• mierzyć rezultaty odbioru wizerunku firmy w otoczeniu.

Przeważnie w Polsce  jest to  stereotyp:
» stereotyp - jako wzorzec postępowania
» stereotyp - w odniesieniu do sposobu postępowania
» stereotyp - w kontekście zwyczajowości
» stereotyp - w kontekście słów bez pokrycia

• przyjęty zwyczaj, 
• ryt, 
• rytuał, 
• standard, 
• scenariusz,strategia ,

Można się  na to  nabrać,  trzeba  umieć  rozgryźć  fałszywy  wizerunek  .Ale  do tego trzeba
dobrze znać  obyczaje oraz  tradycje  autorów  tworzących  fałszywy  wizerunek.

Zwłaszcza  na rynku finansowym. Jest to  wiedza  specjalistyczna. 

strategia » jako określenie podejścia do czegoś ,metoda, 

podejście, procedura, sposób, taktyka, 

strategia » w kontekście strategicznym

• metoda, polityka, program, sposób, taktyka, tryb,   zasada, 

Taką  strategię  oraz  fałszywy  wizerunek  prezentuje właśnie  ABRIS  i nadal  to robi. Dane z dnia 
16.10.2020.  Przed  Get Backiem były inne podobne afery   i  ludzie  nie nauczyli się niczego więc  
można  było kontynuować  stereotyp  oraz  tę  samą  strategię. Nigdy nie można wierzyć w  oficjal-
ne dane,  zawsze  trzeba sprawdzać  czyjąś wiarygodność  zwłaszcza w  finansach  czy nie  jest 
oparta na  jakiejś  strategii  czyli na wizerunku. Jest to  jednak wiedza dość  tajemna.                48.



Tak  czy owak  działalność  firmy  Get  Back czyli ABRIS  to  przestępstwa z  działania na 
szkodę spółki  ,  oraz  przestępstwo wyłudzenia  oraz  wprowadzenia w  błąd  IDEA  BANKU  
poprzez  wykorzystanie  niewiedzy  a  nawet  braku wiedzy. 

Art.  286.  [Oszustwo] KK 
§  1.  Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego roz-
porządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania 
błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania,podlega karze pozba-
wienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. jest przestępstwem umyślnym, zaliczanym do tzw. celowościowej 
odmiany przestępstw kierunkowych. Sprawca podejmując działanie musi mieć wyobrażenie pożą-
danej dla niego sytuacji, która stanowić ma rezultat jego zachowania. 

Przestępstwo oszustwa jest przestępstwem umyślnym, zaliczanym do tzw. przestępstw kierunko-
wych. Zgodnie z poglądem zawartym w doktrynie w przypadku przestępstwa stypizowanego w art. 
286 k.k. znamiona podmiotowe znacznie wybiegają poza samo zachowanie się zewnętrzne sprawcy,
„nadając mu sens szczególny, bez którego zachowanie sprawcy jest z punktu widzenia prawa karne-
go irrelewantne”. (D. Pleńska, O. Górniok (w:) System prawa karnego..., s. 419) 

 Pojęcie korzyści majątkowej znajdziemy w art. 115 § 4 k.k., który mówi: korzyścią majątkową lub 
osobistą jest korzyść zarówno dla siebie, jak i dla kogo innego. Korzyścią majątkową jest zwiększe-
nie aktywów lub zmniejszenie pasywów majątkowych, czyli każde przysporzenie majątku lub unik-
nięcie strat albo zmniejszenie obciążeń. 

Pokrzywdzonym może być podmiot, który został doprowadzony przez sprawcę do niekorzystnego

rozporządzenia mieniem i tak za pokrzywdzonego można uznać osoby fizyczne, przedsiębiorców,

jednostki samorządu terytorialnego, banki itd. 

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 23 kwietnia 2002 r. (I KZP 11/02) podniósł, iż „Przestęp-

stwo oszustwa na szkodę osoby prawnej można popełnić wykorzystując błąd (stan niewiedzy) osób

podejmujących czynności,  które w konsekwencji  doprowadzą do niekorzystnego rozporządzenia

mieniem”. 

Warszawa: Sąd rozpozna wniosek o areszt wobec Leszka Czarneckiego 

16 października (06:59) 2020 

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia rozpozna w piątek (16 października) wniosek Prokuratu-
ry Regionalnej o aresztowanie Leszka Czarneckiego. Biznesmen jest podejrzany w sprawie tzw. 
afery GetBack i może ukrywać się za granicą. Wcześniej przed sądem odbędzie się konferencja 
osób poszkodowanych.Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia rozpozna w piątek (16 paździer-
nika) wniosek Prokuratury Regionalnej o aresztowanie Leszka Czarneckiego. Biznesmen jest po-
dejrzany w sprawie tzw. afery GetBack i może ukrywać się za granicą. Wcześniej przed sądem od-
będzie się konferencja osób poszkodowanych.                                                    
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Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia wyznaczył termin rozpoznania wniosku Prokuratury Re-
gionalnej w Warszawie na 16 października, godz. 10.30. Rozpozna go sędzia Justyna Koska-Janusz 
z II Wydziału Karnego. Jak przekazał Artiom Bujan, prezes Stowarzyszenia Poszkodowanych Obli-
gatariuszy GetBack S.A., w piątek około godziny 9.45 przed śródmiejskim sądem, od strony ulicy 
Żurawiej, odbędzie się konferencja prasowa, na której poszkodowani przedstawią swoje stanowi-
sko. Bujan zdradził, że pojawić się może nawet około stu osób zainteresowanych wynikiem piątko-
wego posiedzenia.
- Jesteśmy pokrzywdzonymi, stroną postępowania karnego prowadzonego przez Prokuraturę Regio-
nalną w Warszawie. Mamy zamiar się stawić, wejść na salę i poprzeć wniosek prokuratora o zasto-
sowanie aresztu wobec Leszka Cz. - przekazał Bujan.

Oskarżyciel publiczny wysłał wniosek o aresztowanie Czarneckiego w sierpniu, ale jak ustaliła 
PAP, akta sprawy w tzw. aferze GetBack liczą już kilka tysięcy tomów, z których znaczną czę-
ścią sąd musiał się zapoznać przed podjęciem decyzji o aresztowaniu Leszka Czarneckiego.

Afera GetBack

Według informacji prokuratury Czarnecki ma od miesięcy ukrywać się za granicą, dlatego potrzeb-
na jest zgoda na aresztowanie biznesmena, by można było wystąpić o wydanie listu gończego za 
podejrzanym, a następnie także Europejskiego Nakazu Aresztowania, który pozwoli ścigać Czar-
neckiego poza granicami państwa polskiego. Prokuratura Regionalna postawiła biznesmenowi je-
den zarzut, ale "wypełnia on znamiona kilku przestępstw". Chodzi o prowadzenie sprzedaży obli-
gacji GetBack S.A. w sieci dystrybucji Idea Bank S.A.

- Z ustaleń śledztwa wynika, że Leszek Cz. jako Przewodniczący Rady Nadzorczej Idea Bank S.A. 
oraz osoba faktycznie nim zarządzająca, poprzez wyrażanie zgody umożliwił zorganizowanie i pro-
wadzenie sprzedaży obligacji GetBack S.A. w sieci Idea Bank S.A., za pośrednictwem którego obli-
gacje GetBack S.A. nabyło blisko 2000 osób za kwotę 731 mln zł. Klienci Idea Bank byli systemo-
wo wprowadzani w błąd, co do bezpieczeństwa zainwestowanych środków, właściwości nabywane-
go instrumentu finansowego i jego ekskluzywności - przekazała Prokuratura Regionalna.

Dystrybucja obligacji za pośrednictwem Idea Banku była prowadzona bez zezwolenia Komisji
Nadzoru Finansowego. 

JAK TO ?   Ale  kto miał  mieć to  zezwolenie  Get  Back czy Idea  Bank ?  

- Z ustaleń śledztwa wynika, że Leszek Cz. jako Przewodniczący Rady Nadzorczej Idea Bank S.A. 
oraz osoba faktycznie nim zarządzająca, poprzez wyrażanie zgody umożliwił zorganizowanie i pro-
wadzenie sprzedaży obligacji GetBack S.A. w sieci Idea Bank S.A., za pośrednictwem którego obli-
gacje GetBack S.A. nabyło blisko 2000 osób za kwotę 731 mln zł. Klienci Idea Bank byli systemo-
wo wprowadzani w błąd, co do bezpieczeństwa zainwestowanych środków, właściwości nabywane-
go instrumentu finansowego i jego ekskluzywności - przekazała Prokuratura Regionalna.

Obligacje GetBacku sprzedawane były nie tylko przez Idea Bank, ale również przez 10 innych ban-
ków, w tym dwa państwowe. Ale  czepili się  Idea  Banku i  Pana Czarneckiego  przede  wszyst-
kim ! 

Z informacji "Wyborczej" wynika, że w odpowiedzi na wniosek aresztowy obrona przypomina, 
że GetBack cieszył się poparciem władzy, a instytucje kontrolne państwa nie miały do spółki żad-
nych zastrzeżeń do samego końca jej działalności.                                                              50.



Jak pisze "Gazeta Wyborcza", część zarzutów opiera się na zeznaniach sześciorga byłych szefów 
Idea Banku. "W kwietniu 2018 r. cały zarząd został zwolniony, a sam Czarnecki skierował do pro-
kuratury osiem zawiadomień o przestępstwie działania na szkodę Idea Banku właśnie za obrót obli-
gacjami GetBacku" - czytamy w "Wyborczej". Sześcioro byłych członków zarządu zostało zatrzy-
manych, część z nich nadal przebywa w areszcie.

Zapewne   zarząd  IDEA  Banku  został wprowadzony  w  błąd  tymi obligacjami i chcieli   ja-
koś ratować  bank   a  nie poznali się na  spółce  ABRIS. Po prostu dali się  nabrać na  fałszy-
wy  wizerunek marketingowy  oszustów  i   macherów z  ABRIS  , podobnie jak  ludzie w  afe-
rze Amber  Gold i  tym podobnych. Wizerunek jest kluczowym elementem w prowadzeniu  
biznesu,  na  informacjach  wizerunkowych  ludzie  opierają swoje  wyobrażenie o czyjejś  
działalności. 

Pokażmy to na przykładzie. Firma X zainwestowała sporo pieniędzy w działania wizerunkowe, 
których efektem było wyrobienie w grupie docelowej przekonania, że ma do czynienia z dużym 
przedsiębiorstwem, niemalże korporacją. To jednak dopiero połowa sukcesu. Ten wizerunek trzeba 
jeszcze podtrzymać, dodatkowo sięgając po narzędzia marketingu sprzedażowego – czyli po prostu 
nakręcić zainteresowanie produktami i usługami marki.  fałszywy obraz: wyobrażenie, złudzenie, 

Idea Bank powstał jako   rzetelny i uczciwy bank dla przedsiębiorców, a szczególnie dla osób 
prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, mikro- oraz małych przedsiębiorstw. W za-
kresie oferty kredytowej Idea Bank koncentruje się na kredytach zabezpieczonych hipoteką, kredy-
tach inwestycyjnych oraz mikropożyczkach. Idea Bank oferuje także produkty depozytowe oraz in-
westycyjne. Oferta depozytowa, to przede wszystkim depozyty terminowe, depozyty negocjowane, 
ROR i rachunki oszczędnościowe. Oferta produktów inwestycyjnych jest połączona z towarzystwa-
mi funduszy inwestycyjnych (TFI). Oferta Idea Bank zawiera również doradztwo w obszarze zarzą-
dzania ryzykiem swoich klientów. Oprócz produktów finansowych bank oferuje również usługi do-
datkowe, takie jak doradztwo w zakresie finansowania działalności, obsługi księgowej i sposobów 
inwestowania kapitału. 

Idea Bank powstał, by w sposób innowacyjny wspomagać osoby przedsiębiorcze w realizacji ich 
planów na każdym etapie – od pierwszych kroków w biznesie po inwestycje pozwalające rozwijać 
działalność. Nasza oferta to odpowiedź na potrzeby przedsiębiorców prowadzących małe i średnie 
przedsiębiorstwa. 

Bank opiera swoją działalność na oferowaniu produktów i usług dopasowanych do potrzeb klientów
i budowaniu z nimi długotrwałych relacji. Jeśli masz pomysł na biznes, szukasz finansowania lub 
chcesz ulokować pieniądze – skontaktuj się z nami, znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie. 
W ofercie mamy m.in. konto firmowe, nowoczesną bankowość dla firm – Idea Cloud, dostęp do 
szybkich kredytów online, wysoko oprocentowane lokaty bankowe, karty debetowe, terminale płat-
nicze, kasoterminal, atrakcyjny leasing i wiele form faktoringu. Jesteśmy dumni z tego, że przedsię-
biorcy chętnie polecają nasze usługi swoim znajomym i kontrahentom. Wiedzą bowiem, że zapew-
niamy najwyższą jakość usług.                                                  https://www.ideabank.pl/

Powyższy  tekst nie jest  sztucznym wizerunkiem ,ale  informacją  prawną  i biznesową.
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Rok 2017
W 2017 roku GetBack na dużą skalę zaczął wspierać prorządowe media oraz kupił od kontrolowa-
nych przez państwo banków PKO BP i Alior pakiet 400 mln zł przeterminowanych długów.

Międzynarodowe agencje ratingowe dają wysokie oceny wiarygodności GetBacku - EuroRating 
przyznał notę BB, natomiast Standard & Poor's - B.

W marcu spółka zapukała do Komisji Nadzoru Finansowego. Potrzebowała zgody Komisji na emi-
sję obligacji - publiczną, jawną - do kwoty 300 milionów złotych. Oprócz tego, równocześnie, Get-
Back emitował obligacje prywatne, które nie podlegały kontroli, na kwotę prawie dwóch miliar-
dów złotych.

W lipcu GetBack, po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego 
kierowaną przez Marka Chrzanowskiego, wszedł na Giełdę Papierów Wartościowych.

W połowie 2017 roku GetBack i jego prezes zbliżyli się polityki. W ( tak zwanej ) prawicowej pra-
sie zamieszczali całostronicowe reklamy, sponsorowali też projekty prawicowego Instytutu Wolno-
ści.   GetBack był jednym z Partnerów XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju, który od-
był się we wrześniu 2017 roku. Był także gospodarzem panelu "Jak wspomóc procedury zbycia 
przez banki przeterminowanych wierzytelności?", w którym udział wzięli: podsekretarz stanu w 
Ministerstwie Finansów oraz przedstawiciele GetBack S.A., PKO BP S.A. oraz KPMG.

Rzecznik Finansowy w listopadzie 2017 roku opublikował na stronach internetowych analizę "In-
westycje w obligacje nie zawsze bezpieczne". Informował też o ryzyku zamiany czy też "konwer-
sji" oszczędności, lokat bankowych na obligacje, choć w całym dokumencie nie padała nazwa 
GetBack. Sprzedaż obligacji rosła.

W grudniu 2017 roku anonimowy sygnalista zawiadomił kilka instytucji, w tym Komisję Nadzoru 
Finansowego, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Giełdę Papierów Wartościowych. 
Zawiadomienie miało zawierać informacje, ze GetBack przypomina piramidę finansową.

Rok 2018
Komisja Nadzoru Finansowego  rzekomo  przyglądała się spółce od grudnia 2017 roku, kontrolę 
zaczęła w lutym 2018 roku.

W lutym GetBack dostał też prestiżową nagrodę GPW za swój debiut w 2017 roku - w uzasadnie-
niu napisano, że nagrodę przyznano za "optymalne wykorzystanie możliwości rynków prowadzo-
nych przez GPW".

W marcu szef KNF Marek Chrzanowski miał złożyć Czarneckiemu propozycję korupcyjną. Za-
oferował przychylność dla Getin Noble Banku w zamian za około 40 milionów złotych.

Czarnecki nagrał rozmowę, jednak w nagraniu nie znalazła się wypowiedź Chrzanowskiego o tej 
kwocie. Według biznesmena szef KNF pokazał mu kartkę, na której napisał "1 procent", co miało 
stanowić część wartości Getin Noble Banku "powiązaną z wynikiem banku".
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Adwokat Czarneckiego mecenas Roman Giertych przyznał, że kartki z wypisanym jednym procen-
tem nie ma, ale - jak przekonywał - jest inny sposób na udowodnienie, że istniała.

Również w marcu rada nadzorcza Idea Banku wstrzymała udział banku w dystrybucji obliga-
cji GetBacku i zleciła przeprowadzenie audytu wewnętrznego. Szefem rady jest Czarnecki, 
który informuje KNF o fałszowaniu ksiąg przez GetBack. Dług firmy wynosił wtedy 2,7 mld zł 
- czytamy w "Wyborczej".  

                                                        To skąd  się  wziął  zarzut  :

- Z ustaleń śledztwa wynika, że Leszek Cz. jako Przewodniczący Rady Nadzorczej Idea Bank S.A. 
oraz osoba faktycznie nim zarządzająca, poprzez wyrażanie zgody umożliwił zorganizowanie i pro-
wadzenie sprzedaży obligacji GetBack S.A. w sieci Idea Bank S.A., za pośrednictwem którego obli-
gacje GetBack S.A. nabyło blisko 2000 osób za kwotę 731 mln zł. Klienci Idea Bank byli systemo-
wo wprowadzani w błąd, co do bezpieczeństwa zainwestowanych środków, właściwości nabywane-
go instrumentu finansowego i jego ekskluzywności - przekazała Prokuratura Regionalna.
                                Czyli, że  zarzut został  zmyślony i spreparowany ?? 

Czy  tak działa  mafia w  prokuraturze  w  układzie  sprawczym z  KNF  oraz  rządem  ? 

cd.

16 kwietnia 2018 r. GPW bezterminowo zawiesza obrót papierami GetBack. Wniosek o zawiesze-
nie przyszedł z Komisji Nadzoru Finansowego, która podejrzewa: "uchybienia w polityce informa-
cyjnej" oraz "istotne nieprawidłowości związane z należytym wykonywaniem obowiązków infor-
macyjnych".

20 kwietnia Urząd Komisji Nadzoru Finansowego składa do prokuratury doniesienie na GetBack. 
Informuje "o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa" nie z Kodeksu karnego, a z czę-
ści karnych ustaw dotyczących instytucji finansowych. Kilka dni później Prokuratura Regionalna w
Warszawie wszczyna śledztwo.

W czerwcu Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opublikowała kopie trzech pism skierowanych 
przez GetBack oraz ówczesnego prezesa spółki Konrada K. do premiera Mateusza Morawieckiego. 
Prezes zwracał się w nich o finansowe wsparcie dla GetBacku, argumentując, że firma aktywnie 
wspierała "obóz wolnościowy", a jej upadek mógłby być odebrany przez opinię publiczną jako 
"drugie Amber Gold" i "piramida finansowa PiS". W piśmie z 13 kwietnia ówczesny prezes Get-
Back wymieniał, że spółka była sponsorem strategicznym takich wydarzeń, jak "Człowiek Roku" 
organizowany przez spółkę Fratria, wydawcę m.in. tygodnika "Sieci" , a także "Gali 25-lecia Gaze-
ty Polskiej" i "Gali Strefy Wolnego Słowa".

W jednym z listów GetBack do premiera zawarta jest próba swoistego targu. W zamian za wsparcie
GetBacku przez państwo, główny akcjonariusz GetBacku - Abris Capital Partners miałby zrezygno-
wać "ze swoich roszczeń wobec Skarbu Państwa na 2 mld zł". Kancelaria premiera opublikowała 
trzy listy od szefów GetBacku po tym, jak "Dziennik Gazeta Prawna" i "Gazeta Wyborcza" podały, 
że członkowie zarządu próbowali ratować spółkę, wysyłając listy z prośbą o wsparcie do premiera 
Mateusza Morawieckiego.
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                        MAFIA  CZYLI  CELOWE  ZMIANY W PRAWIE 

W listopadzie przyjęto ustawę wzmacniającą nadzór nad rynkiem finansowym. Najwięcej kontro-
wersji wzbudzała jedna z poprawek, która zakładała, że w razie obniżenia sumy funduszy własnych 
banku poniżej wymaganego w Prawie bankowym poziomu, albo powstania niebezpieczeństwa ta-
kiego obniżenia, Komisja Nadzoru Finansowego "może podjąć decyzję o przejęciu banku przez 
inny bank za zgodą banku przejmującego", jeżeli nie zagrozi to bezpieczeństwu środków groma-
dzonych na rachunkach w banku przejmującym.

                          Czyli, że  mogło chodzić  o  przejęcie  IDEA  BANKU 

                                    przez  podstawioną  mafię  finansową .

Parlamentarzyści opozycji podnosili, że poprawkę wprowadzono dwa dni po tym, gdy Leszek Czar-
necki zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Marka Chrzanowskie-
go, jako szefa KNF.

13 listopada ( uwaga mafijna !) KNF wydała komunikat o wpisaniu Idea Bank na listę ostrzeżeń

( na  pewno celowo  żeby zniszczyć  jego bank  )  po czym klienci zaczęli wycofywać oszczędno-
ści z banków Czarneckiego. Do oferowania obligacji Get Back przyznało się pięć banków - Ge-
tin Noble Bank, Bank Millennium, Bank Handlowy, a także pośrednio Lion's Bank - choć w rzeczy-
wistości podmiotów oferujących papiery tego windykatora mogło być więcej. Jednocześnie jednak 
dziesięć dużych banków zaprzeczyło, że przedstawiało taką ofertę.

Rok 2019

W marcu odbyło się badania wariografem Czarneckiego, które miało potwierdzić wiarygodność ze-
znań bankiera.  Jaki był  tego wynik ? 

Ujawniamy, co prokuratura ma na Leszka Czarneckiego. To ...

wyborcza.pl › 7,75398,26403095,ujawniamy-co-prokura...
 Konfrontacja z Chrzanowskim i badanie wariografem potwierdziły, że bankier nie kłamie. ... 

W czerwcu prokuratura odmówiła Czarneckiemu przyznania statusu pokrzywdzonego w 
śledztwie i dostępu do akt.  W maju KNF jednogłośnie zdecydowała o ustanowieniu w Idea Ban-
ku kuratora. 

KURATOR  CZYLI SZPIEG MAFII KNF 

KNB może podjąć decyzję o ustanowieniu kuratora nadzorującego wykonanie programu napraw-
czego przez bank. Decyzja o ustanowieniu kuratora jest natychmiast wykonalna i nie podlega za-
skarżeniu. Funkcję kuratora może pełnić osoba posiadająca kwalifikacje i doświadczenie zawodowe
w zakresie organizacji i zasad działalności banku., przy czym kuratorem może być osoba prawna. 
Kuratorem banku może być inny bank. Wynagrodzenie kuratora ustala KNB, ale nie może być wyż-
sze niż wynagrodzenie prezesa banku, w którym ustanowiono kuratora. Koszty związane z wykony-
waniem tej funkcji obciążają koszty działalności banku. Kompetencje kuratora wskazują, że nie re-
prezentuje ona banku i nie bierze udziału w jego zarządzaniu, nie jest jego organem. 
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Ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach organów banku oraz uzyskiwania wszelkich informacji 
niezbędnych do wykonywania jego funkcji, a w szczególności ma dostęp do wszelkich ksiąg, spra-
wozdań finansowych oraz innych dokumentów, jak też do innych nośników informacji, otrzymywa-
nia kopii dokumentów oraz wyjaśnień pracowników banku. Może badać nie tylko ogólna finansową
sytuację banku, ale także prawidłowości udzielania i zabezpieczanie kredytów i pożyczek, termino-
wość ich spłacania oraz stosowane przez bank stopy procentowe. 

Kuratorowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec uchwał i decyzji zarządu i rady nadzor-
czej banku do właściwego sądu gospodarczego w terminie 14 dni od ich powzięcia. Wniesienie 
sprzeciwu wstrzymuje wykonanie uchwały czy decyzji. Kurator może też zaskarżyć uchwałę wal-
nego zgromadzenia akcjonariuszy i udziałowców naruszającą interes banku. 

Kurator składa do KNB kwartalne sprawozdania ze swej działalności, zawierające ocenę realizacji 
przez zarząd banku programu naprawczego. Kurator jest organem pomocniczym KNB. 

Ustanowienie kuratora jest instytucją pośrednią między realizacją postępowania naprawczego sa-
modzielnie przez organy banku a realizowaniem programu tego postępowania przez zarząd komisa-
ryczny. 

Art 144  Prawo  bankowe. To o to chodziło z tym szpiegiem:

4a. 
Za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego kurator może zwołać nadzwyczajne walne zgroma 
dzenie.  Ponadto  ma prawo podejmować różne  decyzje. 

                                   Czyli, kto ma  interes  w  szkodzeniu bankowi jak nie KNF ? 

A  CO Z  INNYMI BANKAMI ? DLACZEGO CZEPILI SIĘ  TYLKO PANA CZARNECKIEGO? 

Pod koniec maja KNF odmówiła też wydania zezwolenia na połączenie Idea Banku z Getin Noble 
Bankiem poprzez przeniesienie całego majątku GNB na Idea Bank.

Rok 2020
W lipcu Idea Bank podał w giełdowym komunikacie, że UWAGA  MAFIJNA  KNF odrzuciła plan 
naprawczy. Czas na przygotowanie nowego to 3 miesiące.

We wrześniu Idea Bank złożył do KNF wniosek dotyczący odwołania Bankowego Funduszu Gwa-
rancyjnego z funkcji kuratora z powodu niewłaściwego wypełniania tej roli.                                      
RACZEJ  JEDNAK  MAFIJNA    JAK WYNIKA Z POWYŻSZEGO   Prokuratura Regionalna wy-
stąpiła z wnioskiem o postawienie zarzutów Czarneckiemu o doprowadzenie do niekorzystnego 
rozporządzenia mieniem klientów Idea Banku na sumę 130 mln zł - poinformował 21 września na 
konferencji prasowej minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. 
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Ale  przecież  informacja  zamieszczona wcześnie wskazuje  na  co innego: 

Również w marcu rada nadzorcza Idea Banku wstrzymała udział banku w dystrybucji obliga-
cji GetBacku i zleciła przeprowadzenie audytu wewnętrznego. Szefem rady jest Czarnecki, 
który informuje KNF o fałszowaniu ksiąg przez GetBack. 

Mafijna  KNF  mimo to wnosi o odwołanie Czarneckiego z funkcji przewodniczącego rad nadzor-
czych Idea Banku i Getin Noble Banku.

Ale KNF nie posiada  takich uprawnień – i dlatego ustanowiła  kuratora  i ponadto  może 
działać w zmowie z  Prezesem  Rady  ministrów:

 Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitało-
wym, ubezpieczeniowym i emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płat-
niczych oraz nad instytucjami pieniądza elektronicznego. Do zadań Komisji należy ponadto: 
a. podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego;  
b. podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności;  
c. podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finan-
sowego;  
d. udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finanso-
wym;  
e. stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnika-
mi rynku   finansowego, w szczególności sporów wynikających ze stosunków umownych między 
podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji a odbiorcami usług świadczonych przez te podmio-
ty; 
f. wykonywanie innych zadań określonych ustawami. 

Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego ryn-
ku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także za-
pewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku. 
Nadzór  nad  działalnością  Urzędu  Komisji  sprawuje  Prezes  Rady Ministrów.

https://bip.knf.gov.pl/?l=/Komisja/030_Zadania_Komisji/000_Zadania_Komisji.html

 Czarnecki jest większościowym akcjonariuszem obu tych banków. Walne zgromadzenie akcjona-
riuszy w Idea Banku jest zwołane na 28 października, a w Getin Noble Banku na 29 października.

Autor:red.  Źródło:TVN24 Biznes

USTAWA z dnia 21lipca 2006r.o nadzorze nad rynkiem finansowym 

Art.12.1. Komisja może upoważnić Przewodniczącego Komisji, Zastępców Przewodniczącego oraz
pracowników Urzędu Komisji do podejmowania działań w zakresie właściwości Komisji, w tym do
wydawania postanowień i decyzji administracyjnych.

2.Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie może dotyczyć określonych w przepisach odręb-
nych rozstrzygnięć co do istoty sprawy w zakresie:                                               

                                                                                                                                                          56.



p)wystąpienia z wnioskiem o odwołanie prezesa, wiceprezesa lub innego członka zarządu banku, 
albo zawieszenie w czynnościach członka zarządu banku, 

r)wystąpienia do zarządu banku z żądaniem zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia ak-
cjonariuszy

s)ograniczenia działalności banku 

y)ustanowienia zarządu komisarycznego w banku 

CZY   BYŁA    JAKAŚ   KONTROLA   KNF  W  GET BACK  CZYLI ABRIS ?

Art.3d.1. Komisja jest właściwym organem w rozumieniu art.29 ust.4 i5 rozporządzenia 
2017/2402.2.Komisja może przeprowadzać kontrolę działalności podmiotów obowiązanych do 
przestrzegania przepisów rozporządzenia 2017/2402.3.Celem kontroli jest ustalenie zgodności dzia-
łalności podmiotów, o których mowa w ust.2, z przepisami rozporządzenia 2017/2402.  

5.W toku kontroli pracownicy, o których mowa w ust.4, mają prawo 

4)wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, w szczególności dokumentów fi-
nansowych, księgowych, handlowych, akt postępowań prowadzonych na podstawie właściwych 
przepisów prawa, ksiąg, ewidencji, dokumentów wewnętrznych, w tym regulaminów oraz instruk-
cji, dotyczących działalności kontrolowanego podmiotu, oraz żądania sporządzenia, na koszt kon-
trolowanego podmiotu, kopii i odpisów tych dokumentów oraz wyciągów z nich, w zakresie nie-
zbędnym do prawidłowego przeprowadzenia i zakończenia kontroli; 

                               KNF  UOKIK i GPW TO MAFIA 

                        I  PRZESTĘPCZOŚĆ  ZORGANIZOWANA 

21.01.2020 NIK: Instytucje państwowe, szczególnie KNF nie zapewniły ochrony przed 
GetBack

Instytucje państwowe, a w szczególności KNF, nie zapewniły skutecznej ochrony konsumentów 
przed niezgodną z prawem działalnością GetBacku; ich działania były nieadekwatne do istoty i ska-
li zagrożeń oraz nie w pełni rzetelne - ocenia raport Najwyższej Izby Kontroli. 

NIK wskazała w opublikowanym we wtorek raporcie, iż ponad 9 tys. nabywców obligacji GetBack 
S.A nie odzyskało zainwestowanych środków w wysokości przekraczającej 2,5 miliarda zł, a inten-
sywne działania nadzorcze i kontrole podjęto dopiero po zaprzestaniu obsługi zobowiązań przez 
spółkę.Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie w raporcie, że KNF na odpowiednio wczesnym
etapie nie wykryła nieprawidłowości w działalności GetBack S.A. oraz w procesie oferowania i 
sprzedaży papierów wartościowych. "Wskutek tego organ nadzoru nie zrealizował swojego ustawo-
wego celu, jakim jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego, jego bezpie-
czeństwa oraz ochrony jego uczestników" - napisano. Zdaniem NIK, było to spowodowane ograni-
czoną skalą działań UKNF w ramach posiadanych uprawnień.NIK zwróciła uwagę, że Komisja 
Nadzoru Finansowego, po wydaniu we wrześniu 2012 r. zezwolenia dla GetBack S.A. na zarządza-
nie wierzytelnościami funduszy inwestycyjnych, przez pięć lat nie przeprowadziła w Spółce ani 
jednej kontroli, co pozwoliłoby na wykrycie nieprawidłowości w wycenach pakietów wierzytelno-
ści prowadzących do zawyżenia ich wartości
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 i sztucznego wykreowania wyniku finansowego Spółki, tak jak to nastąpiło podczas kontroli w 
GetBack S.A. w 2018 r. Tymczasem, w ocenie NIK, UKNF otrzymywał wiele sygnałów uzasadnia-
jących podjęcie inspekcji. 

Izba wskazała także, że UKNF do września 2018 r. nie analizował rynku wierzytelności, w szcze-
gólności warunków zbywania przez poszczególne banki pakietów wierzytelności (obejmujących 
niespłacane w terminie kredyty i pożyczki), nabywanych m.in. przez fundusze zarządzane przez 
GetBack S.A. Nie sprawował także rzetelnego nadzoru nad towarzystwami funduszy inwestycyj-
nych (TFI), zobowiązanymi do nadzorowania czynności GetBack S.A.

Ponadto, zdaniem NIK KNF przez wiele lat akceptowała interpretację przepisów ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi w sposób pozwalający firmom inwestycyjnym na sprzedaż obligacji 
korporacyjnych, w tym GetBack S.A., bez konieczności zawierania z klientem umowy na świadcze-
nie usług maklerskich. Wskutek tego unikano przeprowadzania testów adekwatności oferowanych 
instrumentów finansowych, a nabywcy obligacji nie byli zapoznawani z ryzykiem związanym z in-
westycją.

NIK zauważyła, że dopiero po zaprzestaniu obsługi zobowiązań przez Getback UKNF, UOKiK i 
Komisja Nadzoru Audytowego podjęły intensywne działania w celu identyfikacji rodzajów i skali 
naruszeń przepisów przez tę spółkę i podmioty oferujące jej papiery wartościowe i audytorów bada-
jących jej sprawozdania finansowe.

Jeśli chodzi o ocenę działań Zarządu Giełdy, to - zdaniem NIK - choć dopuszczenie i wprowadzenie
przez zarząd giełdy papierów wartościowych GetBack S.A. do obrotu giełdowego odbyło się zgod-
nie z obowiązującymi przepisami, to Izba stwierdziła brak faktycznego nadzoru nad przygotowa-
niem dla Zarządu Giełdy opinii w sprawie dopuszczenia obligacji i akcji GetBack S.A. do obrotu 
giełdowego.

"Opinie te zawierały znacząco zaniżoną wielkość zobowiązań spółki i nie zostały zweryfikowane. 
To na ich podstawie Zarząd Giełdy uznał, że może dopuścić papiery wartościowe GetBack S.A. do 
obrotu i nie występują zagrożenia dla inwestorów. Oznacza to, że dopuszczenie papierów warto-
ściowych do obrotu na rynku regulowanym było w rzeczywistości uzależnione od oceny sytuacji fi-
nansowej GetBack dokonanej przez jednego pracownika, przy braku mierzalnych jej kryteriów i 
faktycznego nadzoru nad tą oceną" - uważa NIK.

Według raportu Izby, dodatkowo Zarząd Giełdy wzmocnił wizerunek GetBack S.A., przyznając 
spółce w lutym 2018 r. nagrodę za optymalne wykorzystanie rynków Giełdy Papierów Wartościo-
wych, mimo że w grudniu 2017 r. otrzymał zawiadomienie sygnalisty o nieprawidłowościach w 
działalności spółki, podważających rzetelność wyceny jej aktywów.

Z kolei - zdaniem NIK - działania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ws. GetBack S.A 
były zasadne, ale też długotrwałe i niepełne, co ograniczało ich skuteczność. Według NIK informa-
cje od konsumentów o potencjalnych nadużyciach i nieprawidłowościach w działalności windyka-
cyjnej GetBack S.A. wpływały do UOKiK już od listopada 2014 r. 
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Pisma dotyczyły stosowania przez Spółkę nieuczciwych praktyk rynkowych przy dochodzeniu 
przez nią wierzytelności. Izba wskazała, że w Urzędzie zarejestrowano 100 sygnałów konsumenc-
kich dotyczących takich praktyk, a w latach 2015-2018 Urząd prowadził trzy postępowania wyja-
śniające oraz jedno w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Na spółkę 
została nałożona kara w wysokości ponad 5 mln zł.

NIK zwrócił jednak uwagę na długotrwałość prowadzonych przez UOKiK postępowań. W jednym 
przypadku termin przekroczono o ponad 1,5 roku. "Wpływało to niekorzystnie na sytuację osób, 
wobec których kierowane były agresywne działania windykacyjne Spółki" - oceniła Izba.

Dodatkowo - jak napisano - Prezes UOKiK niezasadnie zaniechał wydania decyzji tymczasowej na-
kazującej GetBack S.A. zaprzestanie praktyk windykacyjnych naruszających zbiorowe interesy 
konsumentów jeszcze przed zakończeniem postępowań. W związku z tym o kilkanaście miesięcy 
opóźniono wyeliminowanie tych praktyk i zwiększyła się liczba konsumentów nimi dotkniętych. 
Według NIK UOKiK nie zareagował na informację sygnalisty w grudniu 2017 r. o podejrzeniu pira-
midalnego charakteru działalności Spółki. "Nie dostrzegł( bo nie chciał  dostrzec )  w niej zagro-
żeń dla konsumentów" - pisze Izba. 

https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1449651,nik-instytucje-panstwowe-szczegolnie-knf-nie-
zapewnily-ochrony-przed-getback.html

Opozycja chce komisji śledczej. PiS mówi „nie”
Parlmentarzyści Koalicji Obywatelskiej domagają się powołania komisji śledczej, która zajęłaby się
sprawą nadzoru nad GetBack. Politycy opozycji argumentują, że komisja powołana została w przy-
padku afery Amber Gold. - Po pierwsze GetBack jest pięć razy większą aferą, bo ludzie stracili pięć
razy więcej pieniędzy. Po drugie zachowanie Komisji Nadzoru Finansowego było inne. KNF 
ostrzegała przed Amber Gold, a spółkę GetBack wręcz promowała wspólnie z GPW i nie zareago-
wała na informację od sygnalisty w 2017 roku - uzasadniała Izabela Leszczyna z KO.

………………………………….

Kontrola Komisji Nadzoru Finansowego w spółce GetBack ujawniła "poważne zastrzeżenia", 
ale mimo to zwlekała dwa miesiące z powiadomieniem prokuratury i Agencji Bezpieczeństwa We-
wnętrznego. Nie wpisała też GetBacku na listę ostrzeżeń publicznych, przez co naraziła inwestorów
na straty - to główne tezy raportu Najwyższej Izby Kontroli o nieprawidłowościach w nadzorze 
KNF i organów państwa nad GetBackiem, do których dotarła "Gazeta Wyborcza". 

                                                                     UWAGA 

 takie  działanie  KNF organu rządowego  kwalifikuje się   jako odpowiedzialność  Skarbu 
Państwa za  skutki  przestępstw  KNF  nie tylko samej  spółki  GET BACK !   Była   to jaw-
na  działalność  na szkodę klientów inwestorów  oraz  IDEA  BANKU.
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Skarb Państwa jest osobą prawną (art. 33 Kodeksu cywilnego). ... Za szkodę wyrządzoną 
przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej 
ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna 
osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa. 

cd.

 9 stycznia 2020   Ustalenia raportu przedstawiał we wtorek na posiedzeniu sejmowej komisji 
finansów wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli Tadeusz Dziuba. Część posiedzenia, pomimo 
protestów posłów opozycji, odbywała się za zamkniętymi drzwiami. Na salę nie wpuszczono 
też dziennikarzy oraz poszkodowanych przez spółkę GetBack.

- Zreferowaliśmy ustalenia Najwyższej Izby Kontroli przeprowadzone w sześciu podmiotach, które 
były wciągnięte w proces związany z działalnością spółki. Prezentowaliśmy pozytywne i negatyw-
ne ustalenia. Wszystko to znajdzie się w raporcie NIK, który prawdopodobnie będzie opublikowany
za dwa tygodnie - mówił Dziuba po wyjściu z posiedzenia komisji.

Według zasiadającej w komisji finansów Pauliny Henning-Kloski nie było żadnych podstaw do 
utajnienia posiedzenia. - Wszystko to, co padło w zamkniętej części komisji mogło paść również 
przy osobach poszkodowanych, przy mediach, przy opinii publicznej. Sytuacja jest skandaliczna. 
Przyjechali tutaj poszkodowani z różnych miejscowości w kraju i mieli prawo posłuchać tego co 
mówił (Dziuba - red.) - podkreśliła posłanka KO.

"Poważne zastrzeżenia"

"Gazecie Wyborczej" już teraz udało się dotrzeć do bardziej szczegółowych ustaleń raportu. W arty-
kule czytamy, że nad spółką GetBack nie było żadnej kontroli chociaż KNF dostawała sygnały, że 
spółka prowadzi ryzykowną politykę inwestycyjną.

"Gdy w końcu KNF wysłała tam kontrolę, ujawniła ona 'poważne zastrzeżenia'. Mimo to KNF nie 
powiadomiła prokuratury czy ABW, nie wpisała też GetBacku na listę ostrzeżeń publicznych. W ten
sposób narażono inwestorów i opóźniono zamknięcie GetBacku. Nieświadomi inwestorzy do końca
kupowali obligacje" - pisze "GW".

Według ustaleń dziennikarzy gazety zarząd Giełdy Papierów Wartościowych dopuścił do obrotu ak-
cje GetBacku, opierając się na jednej opinii wystawionej przez pracownika spółki.

Dziuba, pytany we wtorek, czy KNF mogła zrobić coś więcej w sprawie GetBacku odparł krótko: 
"Tak. W ocenie Najwyższej Izby Kontroli KNF mogła zrobić więcej dla ochrony bezpieczeństwa 
inwestorów indywidualnych".

- Decyzja o przeprowadzeniu kontroli w sprawie tak zwanej afery GetBack w Najwyższej Izbie 
Kontroli została przeze mnie podjęta jako prezesa NIK-u w pierwszej połowie 2018 roku. To była 
bardzo szeroka kontrola, bo objęła Komisję Nadzoru Finansowego, giełdę, audytorów finansowych 
i Ministerstwo Finansów - powiedział w czwartek w rozmowie z TVN24 były prezes NIK, senator 
Krzysztof Kwiatkowski.

- Z uwagi na odwołanie się podmiotów kontrolowanych nie zdążyłem ogłosić tego raportu jeszcze 
przed zakończeniem kadencji. Wiem, że był on gotowy chwilę po tym jak odszedłem z urzędu. Ra-
port ten ujawnił, że instytucje publiczne, na przykład Komisja Nadzoru Finansowego, nie dopełniły 
swoich obowiązków.                                                                                                                     60.



 Mówiąc instytucje, oczywiście mamy na myśli konkretne osoby. Także taka negatywna ocena była 
wystosowana w stosunku do Giełdy Papierów Wartościowych – dodał.

- Z raportu wynika jednoznacznie, że zarówno Komisja Nadzoru Finansowego jak i Giełda Papie-
rów Wartościowych absolutnie nie dopełniły obowiązków. Te instytucje, a szczególnie KNF odpo-
wiadają za bezpieczeństwo rynku finansowego. KNF naraziła prywatnych inwestorów na ogromne 
straty w wysokości 2,5 mld złotych - mówiła z kolei w czwartek Izabela Leszczyna (KO).

- Komisja Nadzoru Finansowego tłumaczyła się z dwumiesięcznej zwłoki tym, że nie może natych-
miast podejmować niektórych działań ponieważ instytucje finansowe znajdujące się w jej zaintere-
sowaniu mogą mieć krótkotrwałe problemy. I zbyt szybka reakcja mogłaby wywołać panikę na ryn-
ku - ocenił Zbigniew Girzyński z PiS. - To jest tłumaczenie komisji, ja nie twierdzę, że dla mnie jest
to tłumaczenie akceptowalne – zaznaczył.

W sprawie ustaleń "GW" zwróciliśmy się do Komisji Nadzoru Finansowego. Jak jednak poinfor-
mował nas Jacek Barszczewski, dyrektor departamentu komunikacji społecznej "Urząd KNF opu-
blikuje swoje stanowisko ws. informacji NIK o wynikach kontroli, w momencie, kiedy informacja 
ta zostanie opublikowana przez NIK, co dotychczas nie miało jeszcze miejsca".

https://tvn24.pl/biznes/z-kraju/sprawa-getback-knf-wiedzialo-o-nieprawidlowosciach-w-get-
back-ra998964-4510869

cd.

Mafijna Prokuratura zabezpieczyła znaczny majątek Czarneckiego
W czwartek portal rmf24.pl poinformował, że Prokuratura Regionalna dokonała zabezpieczeń na 
znaczną kwotę na mieniu Leszka Czarneckiego. "Prokuratorzy nie chcą jednak mówić o szczegó-
łach. Jedyne, co usłyszeliśmy, to 'kwota jest niebagatelna, robi wrażenie-- bo takie działanie sa-
mej  prokuratury  miało robić   wrażenie -  jednak jest niższa, niż suma szkody wyrządzonej 
klientom banku'" - podał portal. Z informacji nieoficjalnych źródeł PAP wynika, że może to być 
równowartość kwoty rzędu kilkudziesięciu milionów złotych, a nawet większa.- Wartości dokona-
nych w sprawie zabezpieczeń majątkowych zostaną przekazane w stosownym, nieodległym czasie -
powiedział w czwartek rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie prok. Marcin Saduś.  Zespół
prokuratorów z Prokuratury Regionalnej w Warszawie prowadzący śledztwo ws. tzw. afery Get-
Back przesłuchał już kilkaset osób i zabezpieczył "obszerną dokumentację oraz dane elektronicz-
ne".

Śledztwo zostało wszczęte 24 kwietnia 2018 r. po zawiadomieniach przewodniczącego Komisji 
Nadzoru Finansowego. Zemsta po  zawiadomieniu  o  przestępstwie  przeciwko  KNF i Chrza-
nowskiemu  miesiąc  wcześniej  oraz  układ z  rządem. 

 Postępowanie dotyczy wyrządzenia szkody majątkowej o wielkich rozmiarach, prowadzenia 
ksiąg rachunkowych wbrew przepisom i podawanie nieprawdziwych informacji. ??? 

Za  księgi  rachunkowe odpowiada  biegły rewident  oraz  księgowy, jeśli  taka  sytuacja  miała  
miejsce  trzeba to wyjaśnić o ile  ta  informacja  nie jest  kłamstwem. A  może  to jest  jakieś  kłam-
stwo   albo  preparacja ? Kto oceniał  te  księgi rachunkowe  ? O jakie  nieprawdziwe  informacje  
chodzi ? Kto je  rozpowszechniał ?     
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Czytaj więcej na https://fakty.interia.pl/polska/news-warszawa-sad-rozpozna-wniosek-o-areszt-
wobec-leszka-czarneck

                                                                                                                                                       
16.10.2020

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/afera-knf-znane-szczegoly-wniosku-o-areszt-dla-leszka-czarneckie-
go/jckn1zj 

Sprawa Leszka Czarneckiego, właściciela Idea Banku i Getin Noble Banku to jedna z najgłośniej-
szych afer ostatnich lat. Zdaniem prokuratury, biznesmen brał udział w oszukiwaniu klientów Idea
Banku, którzy kupili obligacje spółki GetBack.

 Prokuratura nie ujawnia  jednak  zebranych dowodów -  co już  stawia  pod znakiem zapytania
te  dowody   i ich wartość-  ale postawiła biznesmenowi jeden zarzut, który "wypełnia znamiona
kilku przestępstw". 
Co do  tych znamion:
Znamiona czynu zabronionego to elementy przepisu karnego, które opisują konstrukcję danego
przestępstwa, wskazują, jakie dokładnie zachowania danej osoby oraz jakie okoliczności zdarzenia
powodują, iż można mówić o popełnieniu przestępstwa (lub nie). Tak więc, nie ma czegoś  takie-
go  jak znamiona  kilku  przestępstw  w jednym  zarzucie. Znamiona  to  jest jakaś  cecha  czyli
coś co można  jakoś opisać  lub scharakteryzować ,ale  nie  można  użyć  określenia  kilka  prze-
stępstw w  jednym zarzucie  ale znamiona  czyli cechy  przestępstwa. 

Fakt spełniania przez czyn danej osoby znamion czynu zabronionego ma kluczowe znaczenie dla
kwestii jej odpowiedzialności karnej. Chodzi o to, że stwierdzenie braku znamion czynu zabronio-
nego w postępowaniu przygotowawczym z mocy prawa ma skutkować albo odmową wszczęcia po-
stępowania przygotowawczego (śledztwa lub dochodzenia) albo umorzeniem tego postępowania
(jeśli zostało ono już wszczęte).Z kolei na etapie postępowania sądowego stwierdzenie oczywistego
braku znamion czynu może również skutkować umorzeniem postępowania w fazie kontroli meryto-
rycznej aktu oskarżenia.

W razie wszczęcie przewodu sądowego ustalenie, iż czyn danej osoby nie wypełnił znamion czynu
zabronionego powoduje konieczność jej uniewinnienia od danego zarzutu.

Postanowienie o przedstawieniu zarzutów karnych

Zgodnie z art. 313 § 1 ustawy Kodeks postępowania karnego (dalej jako „kpk”), jeżeli dane ist-
niejące w chwili wszczęcia śledztwa lub zebrane w jego toku uzasadniają dostatecznie podejrzenie, 
że czyn popełniła określona osoba, sporządza się postanowienie o przedstawieniu zarzutów, ogłasza
się je niezwłocznie podejrzanemu i przesłuchuje się go, chyba że ogłoszenie postanowienia lub 
przesłuchanie podejrzanego nie jest możliwe z powodu jego ukrywania się lub nieobecności w kra-
ju. Jak sam przepis wskazuje, warunkiem wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów jest 
ustalenie, iż dane uzasadniają dostatecznie podejrzenie, że czyn popełniła określona osoba. Chodzi 
tu zatem o ustalenie, że zebrane dowody wskazują na wyższy stopień prawdopodobieństwa niż wy-
magany do wszczęcia postępowania. 

Jest  jednak  duża różnica w  określeniu podejrzenie a  ustalenie, bowiem  jedno  wyklucza  drugie.  
Podejrzewać  znaczy  domniemywać a ustalić  znaczy mieć pewność.  Co zatem  ustaliła prokuratu-
ra i na jakiej podstawie  ?  I dlaczego utajniła dowody   ?                                                              62.



Z informacji "Wyborczej" wynika także, że prokuratura podczas złożenia wniosku o areszt nie prze-
kazała do sądu protokołów obrad rad nadzorczych Idea Banku z lat 2016-2018, które mogą być klu-
czowe dla tej sprawy. Dlaczego ?  Bo  można obalić zarzuty  i wykazać, że  rada  nadzorcza  nie
ma nic na sumieniu ? 

W kwietniu   2018 cały zarząd należącego do Czarneckiego Idea Banku został zwolniony, a sam
biznesmen skierował do prokuratury zawiadomienia o przestępstwa i działanie na szkodę spółki.
Chodziło właśnie o obrót obligacjami GetBacku. Czy prokuratura wzięła  to pod  uwagę  ? 

Zgodnie z art. 313 § 4 kpk  należy w szczególności wskazać, jakie fakty i dowody zostały przyjęte
za podstawę zarzutów karnych. W razie potrzeby przedstawia się także argumenty przemawiające
za przyjętą kwalifikacją prawną (§ 138 ust. 4 regulaminu wewnętrznego urzędowania powszech-
nych jednostek organizacyjnych prokuratury). Sporządzając owo uzasadnienie, organ ma obo-
wiązek wskazać podejrzanemu materiał dowodowy, na którym oparł się przy formułowaniu posta-
nowienia o przedstawieniu zarzutów. 
Powinno ono wskazywać faktyczną i prawną podstawę rozstrzygnięcia. Uzasadnienie postanowie-
nia o przedstawieniu zarzutów powinno zostać sporządzone analogicznie do uzasadnienia wyroku,
tj. wskazywać, jakie konkretnie fakty organ ustalił na podstawie jakich konkretnie dowodów. 

Katalog przyczyn błędu zamierzonego  lub nie w ustaleniach faktycznych:

1. Niewiarygodność źródeł dowodowych (brak należytych źródeł lub ich  zatajanie )

• Jeśli jest niewiarygodność źródeł dowodowych, to jest błąd w ustaleniach faktycznych, ale 
on jest  konsekwencją obrazy art. 7 KPK.Zasada swobodnej oceny dowodów - ale słowo  
swobodny nie oznacza dowolny tylko  nieskrępowany , nie ograniczony. 

2. Nieuwzględnienie wszystkich faktów wynikających z przeprowadzonych dowodów przez pomi-
nięcie faktów mających istotne znaczenie dla wydania prawidłowego orzeczenia lub ich zatajenie. 

3. Oparcie orzeczenia na okolicznościach nie udowodnionych, a więc takich, które nie wynikają z
przeprowadzonych dowodów.

4. Uznanie za udowodnione fakty mimo braku dostatecznych ku temu podstaw  materialnych i for-
malnych. 

                                   A  jak  wyglądało zamknięcie  śledztwa ? 

Zakończenie śledztwa składa się z następujących czynności: 

• powiadomienie podejrzanego i jego obrońcy o terminie końcowego zaznajomienia z mate-
riałami postępowania, z pouczeniem ich o prawie uprzedniego przejrzenia akt w terminie 
odpowiednim do wagi lub zawiłości sprawy, określonym przez organ procesowy, 

• udostępnienie akt sprawy do osobistego przejrzenia, jeżeli tego żąda podejrzany, 
• zaznajomienie podejrzanego z materiałami postępowania, 
• sporządzenie protokołu zaznajomienia podejrzanego z materiałami postępowania, 
• wydanie postanowienia o zamknięciu śledztwa, 
• ogłoszenie postanowienia lub zawiadomienia o jego treści podejrzanego oraz jego obrońcy.

18 września 2020 

Jak to  -  zatrzymanie bez  procedury   zakończenia śledztwa ? Czyli bezprawie ! 
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Jak informuje RMF FM Prokuratura Regionalna w Warszawie złożyła wniosek w sądzie w spra-
wie aresztowania Leszka Czarneckiego. Decyzja śledczych ma być przełomem w tzw. aferze Get-
Back. Według ustaleń dziennikarzy prokuratorzy znaleźli już powód, by zatrzymać byłego właści-
ciela tej firmy a także banków, które oferowały obligacje tej instytucji. Zatrzymanie biznesmena na
razie nie jest możliwe, ponieważ przebywa ona za granicą. Jeśli sąd zgodziłby się na tymczasowy
areszt, to byłaby możliwość wystawienia listu gończego. 

Na tym etapie śledczy nie chcą jednak ujawniać zarzutów. JAK TO  ? A  gdzie  przepisy ? 

Według ustaleń RMF FM prokuratura chce aresztować Leszka Czarneckiego - byłego właściciela
GetBacku. Wniosek w sprawie znanego biznesmena miał już trafić do sądu. 

Według ustaleń dziennikarzy prokuratorzy znaleźli już powód, by zatrzymać byłego właściciela tej
firmy -  długo musieli  szukać , ale  wreszcie  jakiś   powód  czyli haka na niewygodnego bo
uczciwego  bankiera znaleźli  !  To jest doskonałe ! 

Afera GetBack wybuchła w kwietniu 2018 roku. Firma wyemitowała obligacje na ogromną sumę,
której później nie była w stanie spłacić. GetBack pożyczył od inwestorów ponad 2 mld złotych, a
następnie przestał regulować zobowiązania. Według prokuratury w aferze poszkodowanych może
być ponad 10 tysięcy osób fizycznych i prawie 200 firm. Straty obligatariuszy mają sięgać ponad
2,5 mld złotych. W sprawie aresztowany został już prezes GetBacku Konrad K. Mężczyzna usłyszał
zarzuty popełnienia ośmiu przestępstw w tym usiłowanie oszustwa na kwotę 250 mln złotych i wy-
rządzenie szkody majątkowej na ponad 185 mln złotych.

Według raportu Najwyższej Izby Kontroli w sprawie afery GetBack najbardziej zawiodły instytucje
państwowe. NIK zarzuca KNF, że nie wykryła zagrożeń dla rynku i klientów. Przez pięć lat działa-
nia firmy nie przeprowadzono w niej żadnej kontroli. Komisja Nadzoru Finansowego nie podjęła 
też żadnych kroków nawet mimo zgłaszanych do niej sygnałów o nieprawidłowościach.

                                  To  kto tu jest winny  ? Komu należy postawić zarzuty ? 

 I  ten bezczelny  i bezkarny w  dodatku kryty przez prokuraturę  sprawca czyli KNF   ma
czelność  domagać  się  : KNF domaga się odwołania Leszka Czarneckiego z rady nadzorczej
Idea Bank. Komisja Nadzoru Finansowego domaga się odwołania przewodniczącego rady nadzor-
czej Idea Banku Leszka Czarneckiego z rady - poinformował bank w komunikacie. Powodem wnio-
sku są informacje dotyczące prowadzonego śledztwa w sprawie oferowania przez Idea Bank obliga-
cji GetBacku.

                            I jaki  wspaniały wizerunek  uczciwej   KNF : 

"W związku z zaistniałą sytuacją, KNF stwierdziła zaistnienie przesłanek powodujących koniecz-
ność wystąpienia do emitenta z wnioskiem, z uwagi na niespełnianie przez przewodniczącego rady 
nadzorczej emitenta wymogów odnoszących się do rękojmi należytego wykonywania powierzo-
nych mu obowiązków oraz uczciwości, rzetelności i niezależności osądu w zakresie pełnionej funk-
cji" - napisano w komunikacie. KNF zawiadomiła też spółkę o wszczęciu z urzędu postępowania 
administracyjnego w przedmiocie zawieszenia w czynnościach członka rady nadzorczej Idea Banku
Leszka Czarneckiego do czasu podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały w sprawie wniosku 
KNF.    http://biznes.pap.pl/pl/news/pap/info/2980934,knf-domaga-sie-odwolania-leszka-czarnec-
kiego-z-rady-nadzorczej-idea-banku
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                                   Szczyt bezczelności ale  też i  mafia  w prokuraturze !

- Z raportu NIK  wynika jednoznacznie, że zarówno Komisja Nadzoru Finansowego jak i
Giełda  Papierów Wartościowych  absolutnie  nie  dopełniły  obowiązków.  Te  instytucje,  a
szczególnie KNF odpowiadają za bezpieczeństwo rynku finansowego. KNF naraziła pry-
watnych inwestorów na ogromne straty w wysokości 2,5 mld złotych - mówiła z kolei w
czwartek Izabela Leszczyna (KO).

Działanie  na szkodę  Idea  Banku w układzie  sprawczym   Get Back i KNF  oraz  próba  
pozbawienia Pana Leszka  Czarneckiego wolności   bez  podstawy  prawnej .Są to  knowa-
nia  i podstępne zabiegi  w  celu krycia  mafii KNF ale  także  innych podmiotów  przez   
prokuraturę.  Słowo knucie posiada 51 synonimów w słowniku synonimów. Synonimy sło-
wa knucie: spiskowanie, gierki, podjazdy, machinacje, konszachty, krecia robota, 

Art. 249. Kto przez tworzenie fałszywych dowodów lub inne podstępne zabiegi kieruje przeciwko 
określonej osobie ściganie o przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne albo w toku
postępowania zabiegi takie przedsiębierze, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do  
lat 5.
                             Dotyczy to tak zwanego śledztwa przeciwko Panu  Czarneckiemu   
                              oraz    spreparowanego  przez   KNF i prokuraturę   oskarżenia . 

Najbardziej znane wyrazy bliskoznaczne słowa mafia to: półświatek, towarzycho, łobuzy, niego-
dziwcy, banda, zorganizowana grupa przestępcza,   kanalie, nikczemnicy, klika, sitwa,  gang, kote-
ria. I to są właściwe  określenia, wprawdzie  literackie , ale oddają sedno.

Sprawczość  - termin ten oznacza zdolność, dzięki której jednostka może oddziaływać na inne jed-
nostki czy wpływać poprzez takie działanie na szerszą sieć relacji społecznych, i jest z reguły przy-
woływany w kontekście problemu władzy. 

Jaka władza  takie  prawo . A  prawo  oni  mają swoje  i  je sobie  dowolnie  naginają ,  bo się w  
tym specjalizują. 

Art.19.§1. W razie stwierdzenia w postępowaniu karnym poważnego uchybienia w działaniu insty-
tucji państwowej, samorządowej lub społecznej, zwłaszcza gdy sprzyja ono popełnieniu przestęp-
stwa – chodzi o KNF  oraz  GPW - 
sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator, zawiadamia o tym uchybieniu organ powoła-
ny do nadzoru nad daną jednostką organizacyjną, zaś w razie potrzeby także organ kontroli. 

Tego  nie było,  bo  chodziło o zniszczenia Pana Leszka Czarneckiego i   jego banku.   

Kodeks postępowania karnego1)DZIAŁ I
Przepisy wstępne
Art.1.Postępowanie karne w sprawach należących do właściwości sądów toczy się według przepi-
sów niniejszego kodeksu.
Art.2.§1. Przepisy niniejszego kodeksu mają na celu takie ukształtowanie postępowania karnego, 
aby:1)sprawca przestępstwa został wykryty  i pociągnięty do odpowiedzialności karnej, a osoba 
niewinna nie poniosła tej odpowiedzialności;
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2)przez trafne zastosowanie środków przewidzianych wprawie karnym oraz ujawnienie okoliczno-
ści sprzyjających popełnieniu przestępstwa osiągnięte zostały zadania postępowania karnego nie 
tylko w zwalczaniu przestępstw, lecz również w zapobieganiu im oraz w umacnianiu poszanowania 
prawa i zasad współżycia społecznego;

3)zostały uwzględnione prawnie chronione interesy pokrzywdzonego przy jednoczesnym poszano-
waniu jego godności; 
§2.Podstawę wszelkich rozstrzygnięć powinny stanowić prawdziwe ustalenia faktyczne. 

Art.17.§1Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy:
1)czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popeł-
nienia -  samo   wykreowane podejrzenia nie wystarczy, trzeba posiadać  podstawy  prawne  czyli  
ustalenia  faktyczne .

Najczęściej spotykane wyrazy bliskoznaczne słowa podejrzewać to: czuć,  mniemać, imputować,  
upatrywać, insynuować, pomawiać,  wnioskować, dostrzegać, przeczuwać, domyślać się, przewidy-
wać, węszyć  .  Nie są  to jednak  ustalenia.

Rozdział 32
Zabezpieczenie majątkowe
Art.291.§1. W razie zarzucenia oskarżonemu popełnienia przestępstwa, za które lub w związku z 
którym można orzec:
1)grzywnę,
2)świadczenie pieniężne,
3)przepadek,
4)środek kompensacyjny,
5)zwrot pokrzywdzonemu lub innemu uprawnionemu podmiotowi korzyści majątkowej, jaką 
sprawca osiągnął z popełnionego przestępstwa, albo jej równowartości–może z urzędu nastąpić za-
bezpieczenie wykonania tego orzeczenia na mieniu oskarżonego lub na mieniu, o którym mowa w 
art. 45 § 2 Kodeksu karnego, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że bez takiego zabezpieczenia 
wykonanie orzeczenia będzie niemożliwe albo znacznie utrudnione 

Za oskarżonego uważa się osobę, przeciwko której wniesiono oskarżenie do sądu, a także oso-
bę, co do której prokurator złożył wniosek wskazany w art. 335 § 1 lub wniosek o warunkowe umo-
rzenie postępowania. 

Ale   Pan   Czarnecki nie był oskarżonym  tylko podejrzanym  i  w dodatku  wymyślonym  przez  
układ  sprawczy,  więc ma prawo  się domagać  zwrotu zajętego   majątku.

Leszek Czarnecki to znany polski przedsiębiorca pochodzący z Wrocławia. To większościowy 
udziałowiec m.in. Getin Noble Bank oraz Idea Banku. Biznesmen jest podejrzany w śledztwie w 
sprawie tzw. afery GetBack. W piątek sąd ma rozpatrzyć wniosek prokuratury o aresztowanie prze-
bywającego za granicą Czarneckiego. 
Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, Prokuratura Regionalna w Warszawie za-
bezpieczyła majątek przedsiębiorcy. Jako podejrzanego  ? 
 Nieoficjalnie mówi się o kwocie sięgającej kilkudziesięciu milionów złotych. Nie wiadomo, czy 
chodzi o pieniądze na rachunkach bankowych, nieruchomości czy udziały w firmach. 

 §4.Zabezpieczenie majątkowe należy niezwłocznie uchylić w całości lub w części, jeżeli ustaną 
przyczyny, wskutek których zostało ono zastosowane w określonym rozmiarze, lub powstaną przy-
czyny uzasadniające jego uchylenie choćby w części. 
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Również  prasa  brała  udział w  kreowaniu fałszywego wizerunku Pana  Czarneckiego w   tej spra-
wie  jako  mafioza,  milionera  działającego z  chęci zysku i nieuczciwego   bankiera,   jak  jakiegoś 
oligarchy  i   szefa  mafii.                                                                        
Oto jeden z  wielu  przykładów:

Czym jest afera GetBacku? Znany milioner, a przed laty miliarder, należał do grona najzamoż-
niejszych Polaków. Jeszcze dekadę temu jego majątek był wyceniany przez „Forbesa” na 4 mld zł. 
Dziś stopniał do zaledwie 0,67 mld zł. Wówczas znajdował się na podium w zestawieniach najbo-
gatszych Polaków. Kim jest Leszek Czarnecki? Jaki ma majątek? Dotychczas stronił od rozgło-
su, ale afera GetBacku, a także KNF, spowodowały, że jego nazwiska często pojawiało się w me-
diach. Jeszcze 10-15 lat temu jego majątek plasował go w czołówce najbogatszych Polaków. Twór-
ca grupy Getin Holding posiadał wiele spółek, w tym zagranicznych. Był też właścicielem najwyż-
szego wieżowca we Wrocławiu. Jego kłopoty zaczęły się od spadku wartości akcji dwóch banków z
portfolio biznesmena - Getin Noble Bank oraz Idea Bank. Pierwszy z nich tracił na kredytach fran-
kowych, które zaciążyły na portfelu banku. Z kolei akcje Idea Bank pikowały po wybuchu afery 
GetBack.  
Komunistyczny  oligarcha  okrągłostołowy:
Po obradach Okrągłego Stołu zmienił kierunek i rozkręcił pierwszą firmę leasingową w kraju - Eu-
ropejski Fundusz Leasingowy. Po 10 latach sprzedał ją z zyskiem 900 mln zł. Tworzenie marki od 
zera i odsprzedawanie jej ze sporym zyskiem stało się znakiem firmowym Czarnecki Następnie roz-
poczęła się jego udana kariera w bankowości – począwszy od prezesury w Credit Agricole Polska, a
kończąc posiadaniu kilkunastu spółek finansowych. 

Znane kobiety biznesmena. Wrocławski miliarder nie brylował na salonach ani w mediach. Plot-
karskie magazyny i serwisy z trudem zdobywały informacje o jego prywatnym życiu. Wiadomo, że 
z pierwszego małżeństwa ma dwójkę dzieci. O samej żonie niewiele wiadomo. W 2008 r. dziennik 
"Polska The Times" pisał, że biznesmen "rozwiódł się dlatego, że żona przestała go rozumieć. A ko-
chał ją bardzo. Nie znosił natomiast swojej teściowej.[...] Złośliwi natomiast twierdzą, że roz-
wód Czarnecki był tylko wypadkową jego charakteru. Bo nie liczy się z ludźmi, tylko patrzy w licz-
by". Kolorowa prasa huczała, kiedy w 2002 r. Czarnecki zaczął spotykać się z popularną podróż-
niczką Martyną Wojciechowską. Jeden z tabloidów podawał, że był wtedy jeszcze żonaty. 
https://superbiz.se.pl/wiadomosci/afera-getback-kim-jest-leszek-cz-zarzuty-i-wniosek-o-areszt-dla-
milionera-aa-LnH1-gsuC-iM9o.html                                                                                                     
I tak dalej w  stylu  brukowym . A  potem ludzie  lecą do  sądu i go skarżą.                           
I jeszcze  pod wizerunkiem jest  polityka.

TO ZIOBRO WYKREOWAŁ Z  NIEGO  PRZESTĘPCĘ bo  ochraniał  KFN czyli ludzi  Pre-
zesa  Rady Ministrów a także  giełdę i w  kampanii w TVP stworzył  wizerunek   mafioza  oraz
przestępcy. 
 Tak mówił o nim prokurator generalny Zbigniew Ziobro (50 l.): „Jako przewodniczący rady banku,
w okresie objętym zarzutem, mając świadomość bezprawnych działań, nie dopełniając warunku 
rzetelności i uczciwości (..) doprowadził do narażenia na szkodę wielkich rozmiarów bardzo wielu 
klientów Idea Banku”.  Jest to bardzo  bezczelne.  Jakie  miał  podstawy , dowody  i ustalenia?  
                                                                                                                                                        
Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości i prokurator generalny, na specjalnej konferencji ogło-
sił, że biznesmen podejrzany jest o oszustwa na szkodę wielu osób i uczynienie z tego stałego źró-
dła dochodu. Grozić ma mu za to do 15 lat pozbawienia wolności. Minister wyliczył zarzuty sta-
wiane Leszkowi Cz. przez warszawską prokuraturę regionalną w ramach śledztwa dotyczącego
firmy windykacyjnej GetBack.

16.10.2020   https://www.fakt.pl/pieniadze/biznes/leszek-czarnecki-scigany-przez-ziobre-jak-czarnecki-
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Ale  jako minister  oraz  prokurator  generalny  odpowiada  za swoje słowa  oraz  za  działalność    
swoich prokuratorów,   znał  akta  czy  tylko zacytował bezpodstawne  zarzuty ? A  może  je wykre-
ował ?  Jak na przykład  określenie ‘’  uczynienie z tego stałego źródła dochodu. ‘’ Jaki  stały do-
chód  miał  na myśli?   Powinien  to  udowodnić  i wykazać ,w  przeciwnym  wypadku poświadczył
nieprawdę.    

Podobnie z  określeniem  ‘’biznesmen podejrzany jest o oszustwa na szkodę wielu osób  ‘’- jakie 
oszustwa w  liczbie  mnogiej  miał na  myśli ?  Powinien  to  udowodnić  i wykazać ,w  przeciwnym
wypadku poświadczył  nieprawdę.    

No taki  minister  sprawiedliwości i prokurator  generalny , który w  ten sposób nie dopełniając 
warunku rzetelności i uczciwości  kreuje w mediach wizerunek człowieka  raczej  nieposzlakowa-
nego   jakim zawsze  był  Pan Czarnecki  jako  gangstera  finansowego   świadczy o nim  samym.  
Jak można  mieć  zaufanie do  takiego człowieka  i jego wykształcenia oraz  zasad  moralnych  na-
zywanych  Prawo i Sprawiedliwość    oraz  prawica  ?  To nie jest  ta  nazwa  i nie  te nazwy , ale 
wizerunek.     ………………

Wynika z  tego : Wynika z  tego : Jakiś  bankier Jakiś  bankier i biznesmen i biznesmen  nakradł   jak zwykle,  bo  oni  przecież po to  zakłada nakradł   jak zwykle,  bo  oni  przecież po to  zakłada--
ją  banki. Wszyscy lub większość  dookoła  kradnie  a Prawo i Sprawiedliwość  pokaże  ludziom , ją  banki. Wszyscy lub większość  dookoła  kradnie  a Prawo i Sprawiedliwość  pokaże  ludziom , 
co te   słowa znaczą. co te   słowa znaczą. 
Ponad tysiPonad tysiąc osób, które straciły swoje oszczędności zainwestowane w papiery GetBacku, dołączy-
ło do grupy na Facebooku, gdzie dzielą się swoimi doświadczeniami i szukają sposobu na odzyska-
nie pieniędzy. - Bankierzy wprowadzili nas w błąd, obiecywali bezpieczne inwestycje. Po prostu 
kłamali - mówi money.pl Artiom Bujan, założyciel internetowej grupy poszkodowanych. 

Bo bankierzy polscy  to  jedna wielka  szajka  i  banda  do okradania  naiwnych  ludzi! O takie od-
wrócenie  roli właśnie  chodziło  i taki negatywny  wizerunek, utrwalany w mediach  szczególnie  w
Internecie na wielu  portalach jako stereotyp. 

Sam Czarnecki uważa, że PiS mści się na nim za to, że jesienią 2018 roku ujawnił kulisy swoich 
rozmów z szefem Komisji Nadzoru Bankowego. Bezpośrednim tego skutkiem było aresztowanie 
szefa KNF Marka Chrzanowskiego (dostał zarzut przekroczenia uprawnień i na dwa miesiące trafił 
do aresztu, z którego wyszedł w kwietniu 2019 roku po wpłaceniu 250 tysięcy złotych poręczenia; 
od tamtej pory przebywa pod nadzorem policji). Według Czarneckiego (  nie  tylko  wg Czarneckie-
go ) państwowa komisja chciała doprowadzić do przejęcia jednego z jego banków, ale zapropo-
nowała mu korupcyjne rozwiązanie: zatrudnienie za bajońską pensję poleconego przez szefa komi-
sji prawnika w zamian za przychylność komisji. 

https://www.fakt.pl/pieniadze/biznes/leszek-czarnecki-scigany-przez-ziobre-jak-czarnecki-budowal-
swoje-bankowe-imperium/0ewtnhy#slajd-6

……………………..

Gdy rynek czekał na kolejny śmiały zwrot w działalności Czarneckiego, zaczęły się jego kłopoty. 
Pod koniec pierwszej dekady XXI wieku jego Getin Bank udzielał bardzo wielu kredytów franko-
wych (w pewnym momencie analitycy szacowali, że jest to nawet 70 proc. wartości całego portfela 
kredytów hipotecznych). Choć ostatecznie bank wycofał się z frankowej akcji kredytowej, to ofero-
wanie tego instrumentu stało się problemem, gdy kurs franka poszybował, a kredytodawcy zaczę-
li zapowiadać i składać pozwy. Bank musiał założyć gigantyczne rezerwy z tego tytułu.     
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gdy kurs franka poszybował  - a może  było to specjalne działanie  giełdowe ?    

A  to już ciekawostka : A  to już ciekawostka : 
Umocnienie franka szwajcarskiego względem innych walut przyniosło korzyści dla eksporteUmocnienie franka szwajcarskiego względem innych walut przyniosło korzyści dla eksporte--
rów towarów do Szwajcarii rów towarów do Szwajcarii ale  ucierpiał na tym Bank oraz  kredytobiorcy ale  ucierpiał na tym Bank oraz  kredytobiorcy – odwrotną sytuację– odwrotną sytuację
odczuli z kolei importerzy towarów wytworzonych w Szwajcarii. odczuli z kolei importerzy towarów wytworzonych w Szwajcarii.   

Trzy trzecie eksportu Szwajcarii trafia do krajów UE, cztery piąte importu pochodzi z UE. Trzy trzecie eksportu Szwajcarii trafia do krajów UE, cztery piąte importu pochodzi z UE. 
Dzięki obecnym państwom członkowskim, UE jest zdecydowanie najważniejszym partnerem Dzięki obecnym państwom członkowskim, UE jest zdecydowanie najważniejszym partnerem 
handlowym Szwajcarii. Ponadto Szwajcaria jest trzecim co do wielkości rynkiem dla UEhandlowym Szwajcarii. Ponadto Szwajcaria jest trzecim co do wielkości rynkiem dla UE   i i 
wraz z USA, Chinami i Rosją jest jednym z czterech najważniejszych partnerów handlowych.wraz z USA, Chinami i Rosją jest jednym z czterech najważniejszych partnerów handlowych.
W momencie eksportu towaru z Polski nie są naliczane żadne koszty celno- podatkowe. Ich W momencie eksportu towaru z Polski nie są naliczane żadne koszty celno- podatkowe. Ich 
dostawa, a więc transport na ogół podlega pod prawo do zastosowania zerowej stawki podatdostawa, a więc transport na ogół podlega pod prawo do zastosowania zerowej stawki podat--
ku VAT.                        ku VAT.                        

W rezultacie członkostwa Polski w UE, wzrosła konkurencyjność produktów polskich na rynW rezultacie członkostwa Polski w UE, wzrosła konkurencyjność produktów polskich na ryn--
ku szwajcarskim, koszty wprowadzenia na rynek wyrobów przemysłowych wzrosły, a ku szwajcarskim, koszty wprowadzenia na rynek wyrobów przemysłowych wzrosły, a 
zmniejszeniu uległ czas odpraw celnych i związana z tym wymagana praca. Dzięki temu odzmniejszeniu uległ czas odpraw celnych i związana z tym wymagana praca. Dzięki temu od--
notowano bardzo duży wzrost bezpieczeństwa, jeśli chodzi o warunki współdziałania notowano bardzo duży wzrost bezpieczeństwa, jeśli chodzi o warunki współdziałania i wize-i wize-
runku Polski na arenie międzynarodowej, jako pewnego i rzetelnego partnerarunku Polski na arenie międzynarodowej, jako pewnego i rzetelnego partnera  w procew proce--
sach obrotu handlowego.sach obrotu handlowego.  

WIZERUNEK 
Podczas kampanii prezydenckiej 2015 anty-Partia wezwała swoich zwolenników do poparcia kan-
dydata Andrzeja Dudę, który zobowiązał się do złożenia w Sejmie Rzeczypospolitej ustawy uwal-
niającej frankowiczów z jarzma długów walutowych. Prezydent słowa nie dotrzymał. Termin złoże-
nia ustawy, który sam wyznaczył minął 6 listopada 2015.                                                             

Anty-Partia frankowiczów przygotowała własny projekt ustawy i opublikowała go na swojej stronie
internetowej, jednak nie został złożony w Sejmie. Strona internetowa anty-Partii frankowiczów była
wielokrotnie atakowana oraz blokowana przez „nieznanych sprawców”, obecnie jest dostępna jedy-
nie w wersji archiwalnej. 

WIZERUNEK 
Prezes partii Prawo i Sprawiedliwość Jarosław Kaczyński w kwietniu 2016 stwierdził: Kredyty 
frankowe, w które złapano ( złapano ??  kto kogo  złapał  ? Pan Czarnecki?  ) dziesiątki tysięcy
rodzin, stały się formą współczesnego niewolnictwa. (...) bez względu na różne opory i płacze, za-
pewne także w naszym obozie, uwolnimy Polaków z tej niewoli. Natomiast 10 lutego 2017 ten sam 
polityk oświadczył, że uregulowanie sytuacji frankowiczów w drodze ustawowej jest niemożliwe, a
sami kredytobiorcy powinni dochodzić swych praw przed sądami. Komentatorzy odczytali to jako 
rezygnację PiS z obietnic dotyczących frankowiczów.                                                                   
https://pl.wikipedia.org/wiki/Frankowicze

bankowe-imperium…….i to nie jedno ! trzeba było jakoś  zrujnować ! 

Dziś Getin Noble Bank SA jest w poważnych tarapatach finansowych. Bank odnotowuje coraz 
większe straty. Jego akcje wyceniane są obecnie na około 20 groszy za sztukę, co sprawia, że gieł-
dowa wycena Getinu to zaledwie 224 miliony zł. Tymczasem był taki moment w 2014 roku, gdy 
giełda wyceniała go na 11 miliardów zł!     Z rocznego raportu finansowego opublikowanego w pią-
tek wynika, że bank należący do Leszka Czarneckiego miał dokładnie 591,55 mln zł straty. 
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Tym samym odnotował jeszcze gorszy wynik niż rok wcześniej, gdy był na minusie 460,21 mln zł.  
Dlaczego bank nie zarabia? Ciąży mu przede wszystkim przeszłość. Chodzi o kredyty we frankach, 
których przed laty sporo udzielał. Teraz konieczność zawiązywania rezerw z nimi związanych moc-
ną obciąża wyniki. 

 Można w  tej  sytuacji  i trzeba pozwać  Szwajcarski  Bank  Narodowy   za  nieuczciwe   praktyki 
rynkowe ,ale to już  inna kwestia.  Dane o  tym są  tu :   https://pl.wikipedia.org/wiki/
Czarny_czwartek_(2015)                                                                                                                       

( Prosperity  Szwajcarii  po  II  wojnie światowej to  zyski z przemysku zbrojeniowego dla  Hitlera,  
co  też warto wiedzieć) .                                                                                                            

Czy  Pan Czarnecki wiedział w co  wdepnął  ? Raczej  nie.Czy  Pan Czarnecki wiedział w co  wdepnął  ? Raczej  nie.

JJak opisuje ak opisuje "Dziennik Gazeta Prawna", chociaż Idea Bank nie mógł jeszcze jakiś czas temu ofero"Dziennik Gazeta Prawna", chociaż Idea Bank nie mógł jeszcze jakiś czas temu ofero--
wać obligacji firm, to wać obligacji firm, to ""papiery GetBacku trafiały do klientów IB". Mechanizm był dosyć prosty:papiery GetBacku trafiały do klientów IB". Mechanizm był dosyć prosty: IB IB
tworzył ofertę nabycia obligacji, po czym tworzył ofertę nabycia obligacji, po czym dokument wysyłany był do klientów Idei przez Polski dokument wysyłany był do klientów Idei przez Polski 
Dom Maklerski SADom Maklerski SA. Jak podkreśla "DGP", ofertę wysyłano klientom np. na dzień przed upływem . Jak podkreśla "DGP", ofertę wysyłano klientom np. na dzień przed upływem 
terminu uiszczenia zapłaty za nabycie obligacji.terminu uiszczenia zapłaty za nabycie obligacji.Ale  na jakiejś podstawie tę ofertę  przecież opraAle  na jakiejś podstawie tę ofertę  przecież opra--
cowano  czyli na podstawie  materiałów  Get Back a  te  były  fałszywe o  czym  Bank nie wiecowano  czyli na podstawie  materiałów  Get Back a  te  były  fałszywe o  czym  Bank nie wie--
dział . dział . A potem KNF i UOKIK zwalili wszystko na Bank i Pana  Czarneckiego.A potem KNF i UOKIK zwalili wszystko na Bank i Pana  Czarneckiego.

W odpowiedzi na pytania "DGP" o taki model sprzedaży obligacji korporacyjnych Jacek Barsz-
czewski, rzecznik KNF, wskazuje, że nadzór nie monitoruje sposobów oferowania instrumen-
tów finansowych. Podkreśla przy tym, że nie da się określić od ręki, czy taka sprzedaż obligacji 
GetBacku była zgodna z prawem. To o co chodzi  KNF oraz  UOKIK? Skąd się wzięły zarzuty  
przeciwko  IDEA  BANK ? 

Gazeta zaznacza też, że Gazeta zaznacza też, że Idea Bank wyłącznie przekazywał dane o klientach do Polskiego DM, bo Idea Bank wyłącznie przekazywał dane o klientach do Polskiego DM, bo 
banku nie było wśród tzw. agentów firmy inwestycyjnej, czyli pośredników domu maklerskiego. Z banku nie było wśród tzw. agentów firmy inwestycyjnej, czyli pośredników domu maklerskiego. Z 
kolei walne zgromadzenie Idea Banku  w październiku 2017 roku uchwaliło zmianę statutu pozwakolei walne zgromadzenie Idea Banku  w październiku 2017 roku uchwaliło zmianę statutu pozwa--
lającą na sprzedaż obligacji korporacyjnych w trybie oferty prywatnej.lającą na sprzedaż obligacji korporacyjnych w trybie oferty prywatnej.Czyli, że  sprzedaż  odbywałaCzyli, że  sprzedaż  odbywała
się na  jakiejś  podstawie  prawnej. się na  jakiejś  podstawie  prawnej. 

Czy  Pan Czarnecki wiedział w co  wdepnął  ? Raczej  nie.Czy  Pan Czarnecki wiedział w co  wdepnął  ? Raczej  nie.

LLatem 2017 r. atem 2017 r. zarząd GetBacku zdawał sobie sprawę z trudnej sytuacji finansowej spółkizarząd GetBacku zdawał sobie sprawę z trudnej sytuacji finansowej spółki – na  – na 
koniec 2017 r. skonsolidowana strata spółki wyniosła 1,35 mld zł. koniec 2017 r. skonsolidowana strata spółki wyniosła 1,35 mld zł. 

Tymczasem jeszcze w 2018 r. przedstawiciele spółki zapewniali swoich klientów, że spółka jest renTymczasem jeszcze w 2018 r. przedstawiciele spółki zapewniali swoich klientów, że spółka jest ren--
towna i nie grozi jej upadek.  towna i nie grozi jej upadek.  Przypomnijmy, że Idea Bank przy tym zapewnił, iż uzna "zasadne re-
klamacje" ws. obligacji GetBacku. Należności banku od GB wynoszą ponad 14 mln zł. Odnosząc 
się do tej kwestii właściciel IB Leszek Czarnecki stwierdził, że "przeprasza z góry", jeśli doszło do 
misselingu w jego bankach.

https://businessinsider.com.pl/gielda/wiadomosci/jak-idea-bank-sprzedawal-obligacje-getbacku/https://businessinsider.com.pl/gielda/wiadomosci/jak-idea-bank-sprzedawal-obligacje-getbacku/
rblnhstrblnhst
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„GetBack to jedna z największych afer finansowych ostatnich lat” – ocenia Business Insider 
Polska. Straty inwestorów byłyby mniejsze, gdyby tylko Komisja Nadzoru Finansowego kierowana
wówczas przez Marka Chrzanowskiego lepiej wywiązywała się ze swoich obowiązków” – stwier-
dziła Najwyższa Izba Kontroli.                                                                                                              

Wizerunek   KNF  czy  faktyczne  i uczciwe działanie : Celem nadzoru nad rynkiem finansowym 
jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz 
przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników
tego rynku. 

Autor opracowania (więcej danych na końcu) 

Mgr  Krystyna  Ziemlańska , Lublin
Niezależny specjalista, naukowiec badacz źródeł, 
historyk, prawnik, specjalista do spraw  marketingu i wizerunku , działacz  narodowy              
KPK  Art.9
§2.Strony i inne osoby bezpośrednio zainteresowane mogą składać wnioski o dokonanie również 
tych czynności, które organ może lub ma obowiązek podejmować z urzędu.                            

Jestem  zainteresowana  jako działacz  narodowy . Mam  do tego prawo. Mam   interes w  tym   
aby  polscy przedsiębiorcy  nie byli  pokrzywdzeni przez  aparat  władzy  i ich  organy  i przestęp-
ców z  półświatka  finansowego, działających  pod  przykrywką  fałszywego wizerunku  na czym   
mało kto się zna a w  zasadzie  to dopiero się  może  poznają  ludzie na  tym zagadnieniu.  Jest to 
zjawisko  o ogromnej skali  społecznej  i  jest stosowane  bezkarnie   przez  wiele podmiotów i ludzi
jako  metoda  i strategia działania.  Sama  kiedyś padłam  ofiarą wizerunku Pomocnej Pożyczki  po-
dobnej gigantycznej afery , więc mam  odpowiednie doświadczenie i wiedzę.  Sam zaś  wizerunek  
to  nowe  specjalistyczne  zagadnienie,  jeszcze w Polsce  nie poruszane w  kontekście  przestęp-
stwa,  zostało  poruszone tutaj  po raz pierwszy .  

  

              
71.



Lektura recenzowanej monografii wskazuje, że może być ona przydatna dla studentów politologii, 
socjologii, zarządzania. To pozycja, która może zainteresować również specjalistów zajmujących 
się marketingiem politycznym, reklamą wyborczą, jak i samych polityków."
Prof. nadzw. dr hab. Ewa Glińska, Politechnika Białostocka .

                                         
WIZERUNEK  CZYLI
FASADA   

Najczęściej spotykane wyrazy bliskoznaczne słowa fasada to: przód, oszczerstwo, sylwetka, atrapa,
absurd, prezencja, lico, tenor, forma, oblicze, koloryt, przykrywka,  bujda, fronton,  kształt, para-
wan, wygląd, elewacja, pozór, fasadowość, front, profil, skóra, bzdurstwo, efekciarstwo, 
maska ,PR,podszywanie się,nabieranie,oszustwo, zabieg,  propaganda,reklamiarstwo, efekt, wraże-
nie,iluminacja, preparacja, taktyka, strategia, machlojka , lipa i inne. 

Komentarz:     W  każdym  wypadku należy  sprawdzać wiarygodność  partnera  biznesowego i   
należy  nawet  przeprowadzać  o nim  wywiad  gospodarczy, który  powinien  także  obejmować  
wizerunek. Ale  jak  widać  jeszcze  takich  praktyk w Polsce  nie było  ,tylko  obdarzanie zaufa-
niem  na podstawie  wizerunku czyli fasady. Może  czas z  tym wreszcie  skończyć  i wyciągnąć 
właściwe  wnioski. Kreowanie wizerunku powinno  być zakazane, bo jest  to nieuczciwa i oszukań-
cza  praktyka. Człowiek ma być   uczciwy i  prezentować swoje  poglądy  oraz  pracę w sposób  
uczciwy . A  przedsiębiorstwo  powinno zamieszczać prawdziwe  informacje  czyli profil swojej  
działalności a nie  kreować   wizerunek.   Książki na temat  kreowania  wizerunku powinny być   
zakazane   podobnie jak  studia w  tym  zakresie,  które  uczyły niewłaściwych postaw,  bo  kreowa-
nie wizerunku  to fałszowanie tożsamości  czy to  człowieka  czy to  firmy. Zresztą  nie są  to książ-
ki  polskie ale oparte o  obce  wzorce  wprowadzane w Polsce.  
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Jako tako temat    fałszywego wizerunku  omawia  ustawa o zwalczaniu  nieuczciwej  konku-
rencji ,  ale w sposób  niewystarczający, na razie  jednak  jest jakaś  prawna podstawa, nie ma 
mowy o wizerunku ale  jest sedno  zagadnienia : 
Art.3.1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczaja-
mi, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.                                      

2.Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności: wprowadzające w błąd oznaczenie przed-
siębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, 
wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, na-
kłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub 
nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję pu-
bliczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej, 
prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym oraz nieuzasadnione wydłu-
żanie terminów zapłaty za dostarczane towary lub wykonane usługi. 

  Art.12.1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest nakłanianie osoby świadczącej na rzecz przedsię-
biorcy pracę, na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, do niewykonania lub 
nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych albo innych obowiązków umownych, w celu
przysporzenia korzyści sobie lub osobom trzecim albo szkodzenia przedsiębiorcy.

2.Czynem nieuczciwej konkurencji jest także nakłanianie klientów przedsiębiorcy lub innych osób 
do rozwiązania z nim umowy albo niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w celu 
przysporzenia korzyści sobie lub osobom trzecim albo szkodzenia przedsiębiorcy. 

 Art.14.1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowa-
dzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorcy albo przedsiębiorstwie, w celu 
przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody.

2.Wiadomościami, o których mowa w ust. 1, są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informa-
cje, w szczególności o:

1)osobach kierujących przedsiębiorstwem;

2)wytwarzanych towarach lub świadczonych usługach;

3)stosowanych cenach;

4)sytuacji gospodarczej lub prawnej. 

 Art.16.1. Czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności

:1)reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiająca godności człowie-
ka;

2)reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia 
towaru lub usługi; 

Rozdział 3  Odpowiedzialność cywilna

Art.18.1. W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został 
zagrożony lub naruszony, może żądać:
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2)usunięcia skutków niedozwolonych działań;                                                                                      

4)naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych;

5)wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych;                                              

Art.26.1. Kto rozpowszechnia nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd wiadomości o przedsię-
biorstwie, w szczególności o osobach kierujących przedsiębiorstwem, wytwarzanych towarach, 
świadczonych usługach lub stosowanych cenach albo o sytuacji gospodarczej lub prawnej przedsię-
biorstwa, w celu szkodzenia przedsiębiorcy,podlega karze aresztu albo grzywny.

2.Tej samej karze podlega, kto, w celu przysporzenia korzyści majątkowej lub osobistej sobie, 
swojemu przedsiębiorstwu lub osobom trzecim, rozpowszechnia nieprawdziwe lub wprowadzające 
w błąd wiadomości o swoim przedsiębiorstwie lub przedsiębiorcy, w szczególności o osobach kie-
rujących przedsiębiorstwem, wytwarzanych towarach, świadczonych usługach lub stosowanych ce-
nach albo o sytuacji gospodarczej lub prawnej przedsiębiorcy lub przedsiębiorstwa.

O ile  nie jest to  przestępstwo połączone z  inną szkodą  wyrządzoną  przedsiębiorstwu  lub  
osobie. Wtedy  odpowiedzialność  jest rzecz  jasna większa.

Art.27.1. Ściganie przewidzianych w niniejszej ustawie przestępstw następuje na wniosek pokrzyw-
dzonego, a wykroczeń –na żądanie pokrzywdzonego .

Powyższe   jest  także  poradą  prawną dla  pokrzywdzonych  inwestorów   przez  mafię  Get Back. 

Mają   oni  prawo do roszczenia    albo od  Get Back albo  najlepiej od  KNF czyli Skarbu Państwa. 

Mogą dochodzić  swych praw i  tu i tu.  Gdzie jest łatwiej  - tam gdzie jest  pewna kasa.

Konsumenci i instytucje, które nabyły obligacje bezpośrednio od GetBack S.A. są w trudniejszej 
sytuacji, ponieważ spółka ta przechodzi proces restrukturyzacji, a z dniem 24 lutego 2020 roku stał 
się prawomocnym układ z wierzycielami. W związku z tym otrzymają oni wartość 25% nominalnej 
wartości obligacji. Spłata będzie rozłożona aż na osiem lat. 

                                            W  takim razie   pozostaje  Skarb  Państwa. 
                                  Można się   posłużyć powyższym  opracowaniem. 
       Idea  Bank   ma prawo do roszczenia   tak samo  od  Get Back jak i  od Skarbu Państwa 
                                                             jeśli  poniósł  straty.

Ale  jeśli  Idea  Bank  zarobił  na  obligacjach Get  Back Ale  jeśli  Idea  Bank  zarobił  na  obligacjach Get  Back i jeżeli jest uczciwy to i jeżeli jest uczciwy to   te trefne  pieniądze  te trefne  pieniądze
powinien powinien oddać   żeby  wyjść z  tego z  twarzą  i się odciąć od  mafii  Get Back.  Bo inaczej  będzie oddać   żeby  wyjść z  tego z  twarzą  i się odciąć od  mafii  Get Back.  Bo inaczej  będzie 
to  wyglądać na  nieuczciwy zysk  i  świadomą współpracę.   to  wyglądać na  nieuczciwy zysk  i  świadomą współpracę.   Solą w  oku są zawsze   pieniądze,   boSolą w  oku są zawsze   pieniądze,   bo
to  jest zgniłe jajo  te  trefne pieniądze.  To była  zamaskowana  forma  łapówki za   przysługę to  jest zgniłe jajo  te  trefne pieniądze.  To była  zamaskowana  forma  łapówki za   przysługę i  i  
wciągnięcie w  brudny interes  wg ustawy  o nieuczciwej konkurencji z czego  Bank nie zdawał  sowciągnięcie w  brudny interes  wg ustawy  o nieuczciwej konkurencji z czego  Bank nie zdawał  so--
bie  sprawy. bie  sprawy. Taka  firma  jak Get Back i im podobne nie powinny  działać ale powinny być  zlikwiTaka  firma  jak Get Back i im podobne nie powinny  działać ale powinny być  zlikwi--
dowane  albo z zakazem  prowadzenia dalszej  działalności  a nie  żeby po tym wszystkim    jak dowane  albo z zakazem  prowadzenia dalszej  działalności  a nie  żeby po tym wszystkim    jak 
gdyby  nigdy nic nadal  zarabiały na ludziach.Get  Back to przecież  tylko nazwa a  pod tą  nazwą  gdyby  nigdy nic nadal  zarabiały na ludziach.Get  Back to przecież  tylko nazwa a  pod tą  nazwą  
jest  jej prawny właściciel  czyli  mafia która  korzysta z  pieniędzy jakie  nakradła.Obecnie 60 proc jest  jej prawny właściciel  czyli  mafia która  korzysta z  pieniędzy jakie  nakradła.Obecnie 60 proc 
akcji Getback posiada DNLD Holdings z siedzibą w Amsterdamie, ale struktury właścicielskiej akcji Getback posiada DNLD Holdings z siedzibą w Amsterdamie, ale struktury właścicielskiej 
spółki nie znamy. spółki nie znamy. Ale  to wszystko ma  szerszy  kontekst  także  pozaprawny.Ale  to wszystko ma  szerszy  kontekst  także  pozaprawny.
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Interpelacja nr 31853

do prezesa Rady Ministrów

w sprawie afery dotyczącej GetBack SA

Zgłaszający: Stanisław Tyszka                                                                                                 

Data wpływu: 30-05-2019

Szanowny Panie Premierze!

Zwracam się do Pana w sprawie afery GetBack SA. Do mojego biura poselskiego zgłaszają się oso-
by pokrzywdzone w wyniku bezprawnych działań władz tejże spółki, domagając się interwencji w 
ich sprawie.

Osoby pokrzywdzone przez GetBack SA do dziś nie otrzymały z powrotem choćby części wpłaco-
nych uprzednio pieniędzy. Przedmiotem ich obaw jest to, że mimo prowadzonych postępowań pro-
kuratorskich wszystkie pieniądze zostaną ze spółki GetBack wyprowadzone, a należności pokrzyw-
dzonych nigdy nie zostaną zaspokojone.

W II połowie 2017 r., gdy kondycja finansowa spółki była zła, banki kontrolowane przez Skarb 
Państwa przeprowadzały największe transakcje sprzedaży „złych długów” do GetBack SA – z 642 
mln zł, jakie w owym czasie GetBack wydał na zakup portfeli wierzytelności aż 70% trafiło do 
Alior Banku SA, Banku Pekao SA i PKO BP. Przykładowo, spółka kupiła w 2017 r. od Banku Pe-
kao SA pakiet wierzytelności, który sama wyceniła na 66 mln zł. Były zarząd GetBack nabywał od 
banków „złe kredyty” za ceny 20-50% wyższe od wartości rynkowej. Banki, które korzystały z za-
bezpieczeń na pakietach wierzytelności, obecnie nie chcą uczestniczyć w postępowaniu układo-
wym. 

Osobny problem stanowi zabezpieczenie wierzycieli na podstawie aktów notarialnych będących ty-
tułami egzekucyjnymi na podstawie art. 777 K.p.c. Z powodu błędów w aktach notarialnych tylko 
nieliczni z nich otrzymali klauzule wykonalności, więc szybkie dochodzenie roszczeń przez po-
krzywdzonych jest niemożliwe.

Rokowania w sprawie zawarcia układu między GetBack SA a klientami nie przyniosły dotąd satys-
fakcjonującego rezultatu. Wszystkie wcześniejsze propozycje układowe przewidywały częściową 
konwersję obligacji na akcje, aby wierzyciele mogli przejąć kontrolę nad wykonaniem układu. W 
czasie zgromadzenia wierzycieli swoje propozycje układowe wycofał nadzorca sądowy i głosowane
były tylko zmienione propozycje spółki, nie zawierające konwersji.

Przegłosowane dnia 22 stycznia 2019 roku propozycje układowe, jak i tryb ich uchwalenia obligata-
riusze oceniają jako skandaliczne. W wyniku postępowania układowego spłaceni zostaną jedynie 
wierzyciele zabezpieczeni, otrzymując minimum 85% swoich należności. W przypadku niezabez-
pieczonych wierzycieli kwota ta będzie wynosić jedynie niepewne 25% należności i to ze znacznie 
odroczonym terminem płatności.

Dwukrotne przesuwanie terminu głosowania propozycji układowych przez spółkę, mające na celu 
pozyskanie inwestora, okazały się fiaskiem. Szwedzki inwestor Hoist bez konsekwencji finanso-
wych zerwał umowę o zakup całych aktywów na kilka dni przed zgromadzeniem wierzycieli. Na-
stępnie został nabywcą wybranych przez siebie najlepszych portfeli wierzytelności. 29 kwietnia 
2019 r.                                                                                                                                            75.



Hoist sfinalizował przejęcie aktywów GetBacku o wartości ok. 400 mln zł. Środki ze sprzedaży 
funduszy Hoistowi będą przeznaczone na spłatę zobowiązań GetBack zabezpieczonych na tych ak-
tywach. Obligatariusze nic z tych pieniędzy nie otrzymają.W zaistniałej sytuacji, wobec pokrzyw-
dzenia przez działalność władz spółki GetBack około 9 tysięcy osób na kwotę około 2,1 mld zł, 
zdaniem pokrzywdzonych konieczna jest interwencja podmiotów rynku finansowego z udziałem 
Skarbu Państwa. Bez zdecydowanych działań ze strony Państwa i odpowiednich regulacji prawnych
obligatariusze nie mają żadnych szans na odzyskanie nawet części swoich oszczędności.
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BCVHJW

A  skoro tak, to najlepiej było  obciążyć  Idea  Bank  odpowiedzialnością i do  Banku iść po 
zwrot  zagrabionych  pieniędzy, bo  przecież  to banki  nakradły , bankier  i rekin  biznesu 
sam  Czarnecki .  Taka  sytuacja  została  wykreowana.

W związku z zaistniałą sytuacją – pisze  poseł -  zwracam się do Pana Premiera z następującymi py-
taniami:

1. Czy banki kontrolowane przez Skarb Państwa, takie jak: PKO BP, Pekao SA czy Alior Bank 
SA, wezmą udział w dokapitalizowaniu spółki Getback w celu umożliwienia pokrzywdzo-
nym wierzycielom dochodzenia swoich należności?

2. Czy w przypadku otworzenia kolejnego postępowania układowego GetBack, w celu zmiany 
układu, instytucje finansowe włączą się w to postępowanie dla wynegocjowania korzystne-
go dla wierzycieli układu?

3. Czy Rada Ministrów rozważa poszerzenie kompetencji Bankowego Funduszu Gwarancyjne-
go, tak by mógł wspomóc wierzycieli w podobnych sytuacjach?

4. Jak Pan Premier, jako osoba pełniąca nadzór nad działalnością KNFu, ocenia działania
Komisji w sprawie GetBack SA? Czy w ocenie Pana Premiera Komisja Nadzoru Fi-
nansowego nie zadziałała zbyt późno w sprawie GetBack SA? (  Za  którą  odpowiada 
Prezes  Rady  ministrów- bankier  jak go nazywają. ) 

O to chodziło  czyli  podstępnie wykończyć  bank i jakoś  go  przejąć przez  giełdowe  
meandry  
Idea Bank z potężną stratą. Spółka szuka sposobu na zasypanie dziury kapitałowej 
Łukasz Wilkowicz   30 kwietnia 2019,
Zaplanowana Afera z  Get Back   przyczyniła się do  zniszczenia  wizerunku banku
Nasza luka kapitałowa to nieco powyżej miliarda złotych – powiedział dziennikarzom Jerzy Pruski, 
szef Idea Banku po tym, jak bank ogłosił dziś wyniki za 2018 r. Strata grupy Idei wyniosła niemal 
1,9 mld zł. Jak wynika z opublikowanego dziś komunikatu Idei, Komisja Nadzoru Finansowego 
( bezczelna , bezczelna !) zobowiązała bank, by do minionego piątku „niezwłocznego podjęcia 
działań polegających na zwiększeniu funduszy własnych Banku poprzez podwyższenie kapitału za-
kładowego Banku do poziomu gwarantującego osiągnięcie i utrzymanie wskaźników kapitałowych 
określonych w art. 92 Rozporządzenia CRR, w drodze objęcia akcji nowej emisji”. O takiej emisji 
obecnie nie ma mowy. Prezes Pruski zapewnił, że jest w stałym kontakcie z nadzorem.TU:  W li-
stopadzie ub.r. oba banki Czarneckiego zanotowały duży odpływ depozytów. Jerzy Pruski pod-
kreślał, że obecnie sytuacja płynnościowa jest ustabilizowana. 
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4  luty 2020  
Prezes UOKiK nakazał Idea Bankowi wypłacić poszkodowanym w aferze GetBack rekompensaty. -
Idea Bank stosował misselling, czyli oferował konsumentom obligacje GetBack w sposób niedosto-
sowany do ich potrzeb – stwierdził  bezczelnie  prezes UOKiK Tomasz Chróstny. ANI SŁOWA O  
KNF I WŁASNEJ WINIE!    Bank zapowiedział odwołanie od decyzji urzędu. A  przecież Infor-
macja o wynikach kontroli NIK w sprawie  Get  Back jest druzgocąca zarówno dla  KNF  jak też  
UOKIK   oraz  GPW   i  organy te  nie doczekały się rozliczenia  za  swoją  działalność  nawet  nie 
tyle niewłaściwą  ,jak to  zwykle  delikatnie określa  NIK ,ale  zwykłe  przestępstwa  czyli  niedo-
pełnienie  obowiązków    i rażące  zaniedbania z  art. 231  KK i   skutków  tego  artykułu  na wielką 
skalę  czyli społecznych.  Wygląda   to na jawne poplecznictwo i współdziałanie  a nie  jakieś  tam  
zaniedbanie  nawet rażące  bo skąd  się wzięły takie  rażące  zaniedbania akurat w  przypadku   ma-
fii  Get Back   a  w przypadku  innych  nie ? Można to nazwać  nie  bez powodu układem  spraw-
czym, działającym pod  przykrywką  innej działalności  jako organu rządowego. Tak  to się  prezen-
tuje w  świetle  Informacji  NIK.  Było tych  zaniedbań  tak dużo i to konsekwentnych , że  niemoż-
liwym jest , aby były one  przypadkowe. Musiało to być celowe  działanie,może w grę wchodziła 
kasa  czyli łapownictwo.   Jakiś  interes w  tym  działaniu na pewno mieli. 
Art. 231 kk  i Art. 296. Wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym 
§ 1. Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy
do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej 
albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu 
uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę majątko-
wą,podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 1a. Jeżeli sprawca, o którym mowa w § 1, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedo-
pełnienie ciążącego na nim obowiązku, sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia 
znacznej szkody majątkowej,podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 lub 1a działa w celu osiągnięcia korzyści mająt-
kowej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 3. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 lub 2 wyrządza szkodę majątkową w wiel-
kich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

9 maja 2019
Bezczelna  Komisja Nadzoru Finansowego oczekuje, że Idea Bank jak najszybciej przedstawi „plan
B" wytyczający ścieżkę poprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej i odbudowy wskaźników kapi-
tałowych w scenariuszu, w którym bankowi nie uda się pozyskać inwestora – mówi przewodniczą-
cy KNF Jacek Jastrzębski .„Jeśli chodzi o Idea Bank, kluczowe jest spełnienie wymogów kapitało-
wych. Naturalnym i najszybszym sposobem, aby to się dokonało, jest – w przypadku braku dokapi-
talizowania przez dotychczasowych akcjonariuszy – pozyskanie inwestora. Jest to jednak proces, 
którego powodzenie zależy także od czynników zewnętrznych wobec banku” .
Jakich czynników  i jaki proces ? Z  jakiego państwa ? O jakiego inwestora  chodzi? Z  kolej-
nym wizerunkiem  ?  Chyba tak! 

cd. poseł 
5. Czy planowane jest podjęcie działań nadzorczych oraz legislacyjnych, które miałyby na celu

ukrócenie praktyk nieuczciwej sprzedaży produktów finansowych?
6. Czy planowane jest podjęcie działań nadzorczych oraz legislacyjnych, które uporządkowały-

by rynek obligacji korporacyjnych w Polsce? 
7. Czy planowane jest podjęcie działań legislacyjnych, które uporządkowałyby rynek wierzy-

telności w Polsce?                                                                                                              77.



ODPOWIEDZI  BRAK.  O CZYM TO ŚWIADCZY? Ludzie, radźcie  sobie sami,  bo  rząd  musi  
pracować  nad wizerunkiem ! I dlatego  idźcie po  pieniądze do  Skarbu Państwa.                              

                                              AFERA  GET BACK I IDEA  BANKUAFERA  GET BACK I IDEA  BANKU
   Dawid Jackiewicz –    Dawid Jackiewicz – nie  znał się w  ogóle na  finansach .nie  znał się w  ogóle na  finansach .Dawid Jackiewicz ukończył nauki poDawid Jackiewicz ukończył nauki po--
lityczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Po raz pierwszy wystartował w wyborach parlamentarlityczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Po raz pierwszy wystartował w wyborach parlamentar--
nych w roku 1997. O mandat posła starał się wówczas jako kandydat Ruchu Odbudowy Polski. Od nych w roku 1997. O mandat posła starał się wówczas jako kandydat Ruchu Odbudowy Polski. Od 
roku 2001 jest członkiem ugrupowania politycznego Prawo i Sprawiedliwość. Po objęciu władzy roku 2001 jest członkiem ugrupowania politycznego Prawo i Sprawiedliwość. Po objęciu władzy 
przez Prawo i Sprawiedliwość w roku 2015, Dawid Jackiewicz został mianowany przez premier przez Prawo i Sprawiedliwość w roku 2015, Dawid Jackiewicz został mianowany przez premier 
Beatę Szydło na ministra skarbu państwa.Konrad K., były prezes GetBack, został zatrzymany przezBeatę Szydło na ministra skarbu państwa.Konrad K., były prezes GetBack, został zatrzymany przez
CBA w sobotę 16 czerwca 2018 roku.  Dwa dni później usłyszał prokuratorskie zarzuty: oszustwa CBA w sobotę 16 czerwca 2018 roku.  Dwa dni później usłyszał prokuratorskie zarzuty: oszustwa 
na szkodę Polskiego Funduszu Rozwoju na kwotę 250 milionów złotych i wyprowadzenia ze spółkina szkodę Polskiego Funduszu Rozwoju na kwotę 250 milionów złotych i wyprowadzenia ze spółki
23 milionów złotych, w tym przywłaszczenia około 15 milionów. Jak ujawnił "Newsweek", doradcą23 milionów złotych, w tym przywłaszczenia około 15 milionów. Jak ujawnił "Newsweek", doradcą
zatrzymanego prezesa był Dawid Jackiewicz, były minister skarbu w rządzie PiS.zatrzymanego prezesa był Dawid Jackiewicz, były minister skarbu w rządzie PiS.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

              Ten byk  to dojna krowa.              Ten byk  to dojna krowa.
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   GetBack grał sprytnie - posiłkował się wiarygodnością spółki obecnej na rynku publicznym, noto-
wanej na warszawskiej giełdzie. Nie tylko mafia ale  także  system  zwany  pułapką związany z  do-
brze  opłacaną propagandą  prasową.                                                                             

               Ten  protest  mógł  być  ustawiany za  pieniądze.                                                          79.    



                                   Dodatkowe  zagadnienie na  zakończenie. 
26  luty 2019.  Bank sam wniósł  zawiadomienie  o  przestępstwie 
      Łącznie 18 osób, w tym byli prezesi i członkowie zarządu Idea Banku i Lion's Banku, usłyszało 
zarzuty dotyczące oszustw na szkodę klientów banków - poinformowała we wtorek Prokuratura Re-
gionalna w Warszawie. Grozi im za to do 15 lat więzienia.
Wśród podejrzanych o przestępcze działania w celu osiągnięcia prowizji są: byli prezesi Idea Banku
S.A. Jarosław A. i Tomasz B. oraz byli członkowie zarządu tego banku Dariusz M., Małgorzata Sz. 
i Aneta S-K., a także dyrektor departamentu bankowości osobistej Idea Banku Maciej G., zastępca 
dyrektora departamentu sieci sprzedaży bankowości osobistej Piotr M. i koordynator ds. wsparcia 
sieci bankowości osobistej Sylwia M.Według prokuratury mieli oni dopuścić się oszustw na szkodę 
prawie 400 klientów Idea Banku, którzy kupili obligacje spółki GetBack za niemal 90 mln zł.

Klienci wprowadzeni w błąd

Jacyś  debilni klienci  co nie znali podstawowych  pojęć? Przecież nie można kupić  obligacji  
jako  lokaty,  to chyba wie  nawet facet z  ulicy ! Nie znać  takich prostych  pojęć i  zajmować 
się  finansami  , to doprawdy bardzo dziwi. 

…..podejrzani sprzedawali klientom obligacje m.in. pod pozorem zawierania umów na lokaty ban-
kowe. Nie informowali o tym klientów i wprowadzali ich błąd w kwestii gwarancji zysku i bezpie-
czeństwa inwestowania. Zachęcali do zakupu instrumentów finansowych, fałszywie informując, że 
oferta ma charakter ekskluzywny i jest ograniczona w czasie" - przekazała warszawska prokuratura 
regionalna. "To  akurat była   prawda.

W ten sposób podejrzani doprowadzili prawie 400 klientów Idea Bank S.A. do niekorzystnego roz-
porządzania ich mieniem o wartości 89 mln 350 tys. zł" - wskazała prokuratura.

No ale mogło  to wyglądać  inaczej, wszystko zależy od  informacji  Get  Back na ten temat, czyli,  
że  mogło dojść do  zwykłego nieporozumienia  na  gruncie  językowym,  albo materiały  Get  Back
były tak sformułowane  ,czyli  manipulacyjnie, żeby  ogłupić  ludzi. A że  języka  polskiego  ludzie 
w Polsce  nie potrafią poprawnie  używać,  i nie znają  podstawowych często  zwrotów  i określeń, 
więc  mafia  Get  Back  mogła  wykorzystać  tę  sprawę i tak skonstruować  ofertę, że mogła  ona  
oznaczać  jedno  i drugie wymieszane   albo  zamaskowane  i pracownicy banku mogli się  dać na 
to nabrać,  aczkolwiek powinni znać się na  takich  pojęciach.  

Jest to prawdopodobne, mało  kto zna zasady języka  polskiego w Polsce,  ludzie  na  ogół   posłu-
gują się słownictwem  szablonowym  ,gazetowym i bardzo ograniczonym. W  Polsce   jest  ogólnie 
niska  kultura języka. 

...Nie informowali o tym klientów i wprowadzali ich błąd w kwestii gwarancji zysku i bezpieczeń-
stwa inwestowania…..mamy tu  bełkot i wymieszanie  pojęć. 

….podejrzani sprzedawali klientom obligacje m.in. pod pozorem zawierania umów na lokaty ban-
kowe. …...wprowadzali ich błąd w kwestii gwarancji zysku i bezpieczeństwa inwestowania  -  o ja-
kie  bezpieczeństwo  chodziło ? Pracownicy  sami  mogli  być wprowadzeni w  błąd  manipulacyj-
nymi i wizerunkowymi materiałami mafii  Get Back. 

Bankowość i finanse to bardzo  ścisła dziedzina, albo lokata  albo obligacja, może  sama  prokuratu-
ra  coś namieszała  i się nie znała na  zagadnieniu  ? Nie da się  sprzedać  obligacji na umowę  loka-
ty,  jest to niemożliwe,  sami klienci  także są sobie winni.
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Tak czy owak,  wyjaśnienie  tego  nie zależy tylko od  zeznań   debilnych klientów ale przede 
wszystkim  od analizy materiałów  mafii  Get Back. Ktoś  poza tym  ponosi  odpowiedzialność  za  
wdrożenie  niewłaściwych  materiałów  reklamowych czy  promocyjnych i niewłaściwe  zalecenia  
dla pracowników  Idea  Bank pociągniętych  do  odpowiedzialności.

Pracownik musi  się dostosować  bo inaczej  straci  pracę, więc  ktoś  musi  za  niego  ponieść  kon-
sekwencje. Niemożliwe  jest  aby aż 18 osób działało w zmowie w  celu  wyłudzenia  i to na rzecz  
mafii  Get Back,  musieli  sami być  jakoś wprowadzeni w  błąd. A  gdzie się  ta  szajka spotykała ? 
W jakiejś sali konferencyjnej i tam  ustalali jak naciągać   klientów ?  Jest to mało wiarygodne. 

Taka  mała  ale  być  może  istotna  dygresja , która  być może pomoże  jakoś  w powyższej  spra-
wie. Tak czy owak  skrupiło się na  Panu Leszku i na Idea  Banku a  zarobiła  międzynarodowa fi-
nansjera, kryta  przez  KNF,  UOKIK i GPW i  która  prawie  puściła  bank z torbami. 

Jest niewielka grupa rodzin, która przez setki lat doprowadziła do całkowitego przejęcia 
systemu bankowego. Przez swoją chciwość do pieniądza i władzy powinni być osądzeni 
jako najwięksi zbrodniarze w historii świata. 

Może  to ich macki ? Dlaczego nie  ? Nikt  nie sprawdzał zaplecza  i powiązań   Abrisu .

Dane   prasowe czyli   oficjalna wypowiedź, może  tu jest  jakaś odpowiedź:  
George Rapaforth, właściciel holdingu kontrolującego większość izraelskich biznesów w Polsce, 
pytany przez  „Times of Israel”  o antysemityzm Polaków odpowiedział:„Antysemityzm? W Pol-
sce?  Jest – oczywiście. Z tym, że ten szary lud nie zdaje sobie sprawy, że w tym momencie 70 pro-
cent polskiego biznesu jest kontrolowane przez nas – oczywiście nie jest to widoczne na pierwszy 
rzut oka – trzeba wiedzieć jaka spółka jest z jaką powiązana, do kogo należy, kto jakie firmy 
skupuje ( przez  giełdę) itd. To państewko bez nas by jeszcze raczkowało – dzięki nam się rozwija 
– jeśli wycofamy pieniądze wybuchnie krach”- mówił  bezczelnie.

K76 INFO - Rozmowa z marca 2018 roku. George Rapaforth w ...

www.facebook.com › permalink
Rozmowa z marca 2018 roku. George Rapaforth w rozmowie z „The Times of Israel” „Antysemi-
tyzm? W Polsce? Jest – oczywiście. Z tym, że ten szary lud nie...

Stop aferzystom i oszustom Polski Public Group | Facebook

www.facebook.com › groups › piotrmil › permalink
George Rapaforth w rozmowie z „The Times of Israel” nie przebierał w słowach, kiedy usłyszał od 
dziennikarza o polskim antysemityzmie. Jeden z czołowych ...

ŻYD o Polakach : " Gdyby nie Żydzi Polska by NIE ISTNIAŁA ...

www.pinterest.pt › pin › www.pinterest.pt › amp › pin
George Rapaforth w rozmowie z "The Times of Israel" nie przebierał w słowach, kiedy usłyszał od 
dziennikarza o polskim antysemityzmie. Jeden z czołowych ...

Rządzący mydlą oczy w sprawie negocjacji z Izraelem ...

marucha.wordpress.com › 2018/07/09 › rzadzacy-mydl...
9 lip 2018 — Kto ze strony polskiej uczestniczył w rozmowach? ... George Rapaforth w rozmowie z
„The Times of Israel” nie przebierał w słowach, kiedy …
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ŻYD o Polakach : ” Gdyby nie Żydzi Polska by NIE ... - Steemit

steemit.com › strimi
27 mar 2018 — George Rapaforth w rozmowie z "The Times of Israel" nie przebierał w słowach, 
kiedy usłyszał od dziennikarza o polskim… by dps.

Pin on Żydowscy dranie - Pinterest.ie

www.pinterest.ie › ... › Funny Height Challenge Pictures
George Rapaforth w rozmowie z „The Times of Israel” nie przebierał w słowach, kiedy usłyszał od 
dziennikarza o polskim antysemi… Więcej. Więcej informacji.

Właściciel Graala pozyskał 500 mln euro na wsparcie firm z Europy Śr.-Wsch.

Abris Capital Partners Ltd., niezależna firma zarządzająca funduszami private equity, pozyskała 500
mln euro od międzynarodowych inwestorów na wsparcie przedsiębiorców z naszego regionu. 

WIZERUNEK I PROPAGANDA

„Mając 500 mln euro do zainwestowania w ciekawe projekty poszukujemy perełek na rynku rolno-
spożywczym, który naszym zdaniem ma ogromny potencjał. Chodzi nam o podmioty, które dzięki 
naszemu finansowaniu ( czytaj wydojeniu ) i wsparciu merytorycznemu mają szansę na skokowy 
wzrost oraz realizację ambitnych wizji, planów rozwojowych ich właścicieli i kadry zarządzającej.”
– komentuje Wojciech Jezierski, Partner w Abris Capital Partners Ltd. odpowiedzialny za projekty z
sektora rolno-spożywczego. 

Były szef KNF Stanisław Kluza pomagał funduszowi Abris 

31  lipca  2018  Były szef nadzoru zaproponował Abrisowi pomoc w jego sporze z Polską. Stani-
sław Kluza przygotował ekspertyzę na korzyść funduszu , który walczył o 2 mld zł odszkodowania 
za działania polskiego organu.

KTO KOMU    POMAGAŁ 
O Abrisie zrobiło się głośno za sprawą problemów finansowych, w jakie popadła kontrolowana 
przez niego spółka windykacyjna GetBack. Fundusz od lat inwestuje w Polsce i nie wszystkie jego 
transakcje były strzałem w dziesiątkę. Obok GetBacku nie będzie dobrze wspominał inwestycji w 
FM Bank PBP. Ocenia, że przez decyzję urzędników Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z 2014 
r. stracił na nim niemal 2 mld zł. O taką kwotę odszkodowania wystąpił Abris (formalnie kontrolo-
wany przez niego fundusz PL Holdings) do Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie. O jego racji 
w sporze z Polską przekonany był były szef nadzoru finansowego Stanisław Kluza, który kierował 
KNF w latach 2006-2011. Potwierdza to jego ekspertyza, do której dotarł DGP, i zeznania. Nasze 
źródła twierdzą, że Kluza sam zgłosił Abrisowi chęć współpracy.

- Argumentował to niezgodą i głęboko krytyczną oceną działania nadzoru pod rządami swojego na-
stępcy, czyli Andrzeja Jakubiaka - twierdzi nasz rozmówca znający sprawę. Pierwszą propozycję 
Abris odrzucił, ale w końcu uznał, że były szef KNF będzie wiarygodny dla międzynarodowego ar-
bitrażu.Stanisław Kluza o swoją pracę dla Abrisu został spytany w styczniu 2017 r., podczas prze-
słuchania przed sejmową komisją śledczą ds. Amber Gold przez posła PO Krzysztofa Brejzę.
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"(...) byłem nie ekspertem funduszu, lecz zostałem zaproszony przez ten fundusz, żeby być nieza-
leżnym ekspertem. Natomiast nie jestem niezależnym ekspertem i ekspertyzy, które złożyłem... z 
ich, nie podtrzymuję z tego powodu, że po prostu nie jestem ekspertem" (pisownia oryginalna za 
stenogramem z posiedzenia komisji) - tłumaczył Kluza, który nadzorowi szefował jeszcze przed 
wybuchem sporu z Abrisem.
Czytaj więcej na https://biznes.interia.pl/gieldy/aktualnosci/news-byly-szef-knf-stanislaw-kluza-
pomagal-funduszowi-

PIRAMIDA  FINANSOWA  tak pisała prasa o  aferze  Get Back   ale  jest to celowe wprowadza-
nie w  błąd   takim  określeniem 

Piramida finansowa – struktura finansowa, w której zysk konkretnego uczestnika jest bezpośred-
nio uzależniony od wpłat późniejszych uczestników, stojących niejako niżej w tej strukturze. Od na-
zwiska twórcy pierwszej w historii piramidy finansowej Charlesa Ponziego struktura ta zwana jest
także „schematem Ponziego”. Organizatorzy namawiają zwykle uczestników piramidy finansowej 
do werbowania kolejnych osób. Klasyczne piramidy finansowe można poznać po tym, że otwarcie 
wskazują na to, że jedynym źródłem zysków uczestników są wpłaty od kolejnych osób. Mechanizm
ich działania jest jednak często maskowany za pomocą pozornego oferowania inwestycji w określo-
ne aktywa (np. nieruchomości, metale szlachetne). Bardzo często zdarza się, że uczestnicy orientują
się, że zostali oszukani dopiero wówczas, gdy organizator ma trudność w regulowaniu zobowiązań 
lub wręcz wtedy, gdy piramida upada. 

- Jeden z czołowych biznesmenów żydowskiego pochodzenia, szara eminencja Europy – George 
RapaforthRapaforth to właściciel holdingu J.R.T.W, w Polsce kontroluje m.in. sieć kin Cinema City,
galerie handlowe o nazwie „Plaza”, sklepy Super Pharm oraz co ciekawe … warszawską komunika-
cję miejską.

https://www.patreon.com/posts/slowa-jednego-z-24364366

                                                                                                                                                          83.



https://abris-capital.com/news/abris-invests-in-polish-e-commerce-delivery-solutions-provi-
der/

Abris invests in Polish e-commerce delivery solutions provider

Abris Capital Partners, the Central European private equity fund manager, has signed an agreement 
to to acquire majority stake in Apaczka.

Mavason Limited, subsidiary of the Abris CEE Mid-Market III LP fund, managed by Abris Capital 
Partners Ltd., has signed an agreement with the fund 21 Concordia and its founders to purchase the 
majority of shares in R2G Polska Sp. z o. o., operating under the Apaczka brand – the largest e-
commerce delivery solutions provider in Poland. The transaction is subject to the standard approval 
procedure of the Office of Competition and Consumer Protection (UOKiK).

Headquartered in Warsaw, Apaczka functions as a technology platform and an integrator, offering 
comprehensive shipment services for e-commerce stores, SMEs and SOHO (small office / home of-
fice) clients. Apaczka supports companies in the development of their business, providing professio-
nal tools to facilitate daily logistics, and over the past decade has made close to 30 million ship-
ments for more than 160,000 customers. The company has achieved increased revenues over recent 
years, exceeding €30m in 2019.

GET BACK CZYLI ABRIS  OKRADŁ  LUDZI 

tłumaczenie 

Abris inwestuje w polskiego dostawcę rozwiązań dla handlu elektronicznego
Abris Capital Partners, tu jest sedno  - zarządzający środkowoeuropejskim funduszem private 
equity, podpisał umowę nabycia większościowego pakietu akcji Apaczki.
Mavason Limited, spółka zależna funduszu Abris CEE Mid-Market III LP, zarządzanego przez 
Abris Capital Partners Ltd., podpisała umowę z funduszem 21 Concordia i jego założycielami na 
zakup większości udziałów w R2G Polska Sp. z o. z., działająca pod marką Apaczka - największego
dostawcy rozwiązań dostawczych dla e-commerce w Polsce. Transakcja podlega standardowej pro-
cedurze akceptacji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).
Z siedzibą w Warszawie Apaczka pełni funkcję platformy technologicznej i integratora, oferując 
kompleksowe usługi spedycyjne dla sklepów e-commerce, MŚP i klientów SOHO (small office / 
home office). Apaczka wspiera firmy w rozwoju ich biznesu, dostarczając profesjonalne narzędzia 
ułatwiające codzienną logistykę, aw ciągu ostatniej dekady wykonała blisko 30 milionów przesyłek 
dla ponad 160 000 klientów. W ostatnich latach firma osiągnęła zwiększone przychody, przekracza-
jące 30 mln euro w 2019 roku. 

MIĘDZYNARODOWA  FINANSJERA  

Firma  ABRIS  ma wystartowała w 2006 r. Jej założycielami są Neil Milne i George Swirski ży-
dowskiego pochodzenia. Ten pierwszy przed założeniem Abrisu był partnerem w Copernicus Capi-
tal Partners, a wcześniej m.in. bankierem inwestycyjnym w European Banking Company oraz anali-
tykiem i zarządzającym w Standard Life Assurance Company. Z kolei Swirski przed rozpoczęciem 
przygody z Abrisem był m.in. przez kilkanaście lat partnerem w Advent Internationals Central & 
Eastern Europe. Pracował też m.in. w PepsiCo., E. Wedel oraz w Bain & Co. 
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Dziś pomiędzy Abrisem a KNF ostro iskrzy, co nie jest bez znaczenia w sprawie GetBacku. Fun-
dusz wprowadził tę spółkę na GPW w zeszłym roku (warto odnotować, że jej prospekt został za-
twierdzony bardzo szybko, w ciągu około trzech miesięcy). Cenę emisyjną akcji w IPO ustalono 
na 18,5 zł. Abris sprzedał 20 mln akcji, pozyskując 370 mln zł (wartość całej oferty wyniosła 740 
mln zł). 

NAKRADLI  I  DALEJ  DZIAŁAJĄ  A   IDEA   BANK MA DŁUGI 

Warszawa, 19.03.2018 (ISBnews) - GetBack otrzymał oświadczenie od Abris Capital Partners doty-
czące objęcia akcji nowej emisji, w którym zadeklarował objęcie nowych walorów w liczbie pro-
porcjonalnej do aktualnego zaangażowania Abris w GetBack, poinformowała spółka.

"GetBack otrzymał oświadczenie od Abris Capital Partners Ltd. dotyczące objęcia akcji, które mia-
łyby zostać wyemitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego GetBack o nie więcej niż 
19 999 999 akcji. Zgodnie z oświadczeniem, Abris zadeklarował objęcie nowych akcji w liczbie 
proporcjonalnej do aktualnego zaangażowania Abris w GetBack, po cenie rynkowej ustalonej w ra-
mach procesu book builiding oraz na warunkach rynkowych" - czytamy w komunikacie.Ponadto 
Abris w oświadczeniu poinformował, że zamierza utrzymać dotychczasowym poziom zaangażowa-
nia w GetBack, wzmacniając finansową i kapitałową sytuację GetBack, dodano.

"W ocenie Abris, podwyższenie kapitału zakładowego GetBack przyczyni się do rozwoju GetBack, 
w związku z czym Abris podkreślił, że nie zamierza zmniejszać swojego zaangażowania kapitało-
wego w GetBack" - podsumowano.W związku z pozytywną opinią rady nadzorczej, zarząd 2 marca
2018 roku podjął decyzję o zamiarze wystąpienia do walnego zgromadzenia z wnioskiem o podję-
cie przez akcjonariuszy uchwał na potrzeby podwyższenia kapitału zakładowego.Akcjonariusze 
GetBack zdecydują 28 marca o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji do 19 999 999
akcji serii F oraz podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego bez 
prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

GetBack 13 marca br. poinformował, że rozpoczął negocjacje z potencjalnymi inwestorami z Izra-
ela i USA na temat możliwości objęcia przez nich nowej emisji. 

Abris Capital Partners Ltd. to niezależna firma zarządzająca funduszami private equity, które inwe-
stują w Europie Środkowo ? Wschodniej. Swoje środki powierzyło zarządzanym przez nią fundu-
szom wielu międzynarodowych, uwaga na to słowo  wizerunek  - prestiżowych inwestorów insty-
tucjonalnych (fundacje uniwersyteckie, fundusze emerytalne, firmy ubezpieczeniowe, prywatne 
fundacje), a aktywa pod zarządem Abris Capital Partners Ltd. to prawie 1,3 mld euro. 

https://wyborcza.biz/Gieldy/1,132329,23159637,abris-chce-objac-nowa-emisje

prestiżowy » w kontekście dostępności czegoś tylko dla ludzi z wyższych sfer

• ekskluzywny, elitarny, hermetyczny, nie dla każdego, renomowany, 

hermetyczny » odnośnie czegoś tajemnego  kabalistyczny, niejasny,  tajemny, 

hermetyczny » w odniesieniu do zawiłości czegoś

• ciemny, mętny, nieczytelny, niejasny, nieklarowny, niewyraźny, 
• niezrozumiały, talmudyczny, zagmatwany, zawiły, 
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                                                WIZERUNEK  CZYLI FASADA   

Najczęściej spotykane wyrazy bliskoznaczne słowa fasada to: przód, oszczerstwo, sylwetka, 
atrapa, absurd, prezencja, lico, tenor, forma, oblicze, koloryt, przykrywka,  bujda, fronton,  kształt, 
parawan, wygląd, elewacja, pozór, fasadowość, front, profil, skóra, bzdurstwo, efekciarstwo, ma-
ska ,PR,podszywanie się,nabieranie,oszustwo, zabieg,  propaganda,reklamiarstwo, efekt, 
wrażenie,iluminacja, preparacja, taktyka, strategia, machlojka , lipa i inne. 

 Komentarz:     

W  każdym  wypadku należy  sprawdzać wiarygodność  partnera  biznesowego i   należy  nawet  
przeprowadzać  o nim  wywiad  gospodarczy, który  powinien  także  obejmować  wizerunek. Ale  
jak  widać  jeszcze  takich  praktyk w Polsce  nie było  ,tylko  obdarzanie zaufaniem  na podstawie  
wizerunku czyli fasady. Może  czas z  tym wreszcie  skończyć  i wyciągnąć właściwe  wnioski. 
Kreowanie wizerunku powinno  być zakazane, bo jest  to nieuczciwa i oszukańcza  praktyka. Czło-
wiek ma być   uczciwy i  prezentować swoje  poglądy  oraz  pracę w sposób  uczciwy . A  przedsię-
biorstwo  powinno zamieszczać prawdziwe  informacje  czyli profil swojej  działalności a nie  kre-
ować   wizerunek. 

  Książki na temat  kreowania  wizerunku powinny być   zakazane   podobnie jak  studia w  tym  za-
kresie,  które  uczyły niewłaściwych postaw,  bo  kreowanie wizerunku  to fałszowanie tożsamości  
czy to  człowieka  czy to  firmy. Są to metody bardzo  wyrafinowane i wysoce  specjalistyczne  że-
rujące na  niewiedzy i  zaufaniu  do wizerunku w którym w  przypadku  finansów chodzi o  oszu-
stwo. Jest to  cały system  angażujący prasę i media,  często   nieświadomie,  bo  przecież dzienni-
karze nie są w  tej dziedzinie specjalistami .Ale  także powinni się  zastanowić o  kim piszą i po co.

Ludzie powinni  wreszcie się czegoś  nauczyć i nie  liczyć na szybki łatwy zysk z  chybionych  in-
westycji o których nie mają pojęcia . Lepiej  jest trzymać pieniądze na  stare  lata  bo emerytury  w  
Polsce  nie są za  wysokie   albo zainwestować w książki i edukację.  Także polscy bankowcy  mają 
do odrobienia lekcję, żeby   nie dać się  złapać w  pułapkę   spekulacyjnego  systemu giełdowego,  
przeszczepionego na polski  grunt  tylko dla  zysków  i  przejmowania polskich  firm, żeby je potem
doprowadzić do  upadłości jakimiś  meandrami  albo  na nich  zbić  kapitał. 

                                      Jest   to nauczka,  i lekcja  bolesna , ale konieczna. 

Na polu religijnym i moralnym spekulacja jest postrzegana negatywnie jako zachowanie egoistycz-
ne, ponieważ może spowodować poważne szkody dla realnej gospodarki i wspólnego dobra .W  za-
kres  tego  zagadnienia  wchodzą  także  studia z  zakresu  finansów  i bankowości,  które  uczą  lu-
dzi  metod  spekulacyjnych pod  przykrywką  nauk  ekonomicznych,  czyli uczą  nie polskiego sys-
temu w tym  systemu giełdowego. A  nie  jest to  normalna  giełda  tylko  spekulacyjna i jest  kon-
trolowana oraz  sterowana i z tego względu ma  charakter czarnej  giełdy  czyli nieuczciwej. 
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GIEŁDOWA  PROPAGANDA  

Zaistnienie spółki na giełdzie stwarza szanse pozyskania relatywnie taniego kapitału, rośnie jej 
prestiż, a wraz z tym wiarygodność i rozpoznawalność marki. Z coraz większej ilości debiutów, 
można wywnioskować, że polskie przedsiębiorstwa są w stanie ponieść stosunkowo wysokie koszty
oraz obowiązki związane z upublicznieniem w celu odniesienia późniejszych korzyści z tytułu po-
siadania statusu spółki giełdowej. Między innymi te czynniki powinny zdopingować przedsiębior-
ców do przemyśleń nad decyzją wejścia na giełdę. Niemniej każda taka decyzja powinna być szcze-
gółowo przeanalizowana, zarówno ze stron korzyści jakie można osiągnąć, jak i zagrożeń, które 
mogą z tego powodu wystąpić. 

https://forsal.pl/artykuly/447839,korzysci-i-zagrozenia-zwiazane-z-wejsciem-spolki-na

Warszawska giełda uruchomiła rynek papierów dłużnych Catalyst 
30 września 2009, 
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie uruchomiła w środę pierwszy w Polsce i jedyny w 
regionie Europy Środkowo-Wschodniej zorganizowany rynek dłużnych papierów wartościowych 
Catalyst.   "Otwieramy nowy rynek i nowy sposób inwestowania […] Mam nadzieję, że za kilka 
miesięcy przekonamy się, iż udało nam się wybudzić – czytaj wyłudzić !-  olbrzymi potencjał, 
który jest w polskiej gospodarce" - powiedział prezes GPW Ludwik Sobolewski na uroczystości in-
auguracji nowego rynku. Prezes  GPW to radca  prawny a  zatem  doskonale znał  prawo i ustawy i 
wiedział,  co to jest Catalyst czyli  alternatywny system obrotu  - o którym jest mowa dalej. Sam 
na  pewno  tego   nie wymyślił, bo nie  jest  ekonomistą,   musiał  mu ktoś doradzić. 

System Catalyst ma ułatwiać i optymalizować emitowanie obligacji korporacyjnych oraz samorzą-
dowych. Obrót tymi narzędziami dłużnymi jest prowadzony na platformach transakcyjnych GPW i 
BondSpot (dawniej: MTS CeTO).Do końca roku zostaną uruchomione, dodatkowo, alternatywne 
systemy obrotu, zarządzane przez GPW i BondSpot. Będą one zbliżone swym charakterem regula-
cyjnym do rynku NewConnect, lecz będą oferować możliwości emisyjne zarówno dużym, jak i 
mniejszym emitentom. Jednostki, których obligacje będą notowane na rynku przyjmą szereg obo-
wiązków informacyjnych. 

"Możliwe są sytuacje, w których emitent zdecyduje się na autoryzowanie w naszym systemie i pod-
jęcie obowiązków informacyjnych bez uprzedniej emisji obligacji" - powiedział Sobolewski w roz-
mowie z telewizją TVN CNBC Biznes. Sobolewski zapowiadał utworzenie nowej platformy handlu
papierami dłużnymi już pod koniec zeszłego roku i uznawał je za najważniejsze zadanie dla GPW 
na 2009 r. Zdaniem uczestników rynku kapitałowego, budowany przezGPW rynek obligacji ma 
szansę rozwoju, pod warunkiem, że inwestorzy przekonają się, że papiery dłużne nie niosą za sobą 
dużego ryzyka …..A  kto ich  przekonał? Jakimi  metodami  ? Zapewne  kampanią wizerunkową. 

 Jeśli  się  studiuje  system to wypada  także  go rozumieć a  nie tylko powielać i bezrozumnie  
stosować i lecieć na  lep propagandy  rzekomych  korzyści z  przystąpienia  do  giełdy. 

Sama  propaganda  wizerunkowa :  https://www.rp.pl/artykul/368101-Catalyst-moze-sie-
udac.html    Eksperci KTO ? oceniają, że kluczem dla sukcesu nowego rynku będzie przekonanie 
inwestorów, że emitenci są wiarygodni. 
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Najbardziej znane wyrazy bliskoznaczne słowa przekonać to: nakłonić, skusić, złapać kogoś na 
lep, zwerbować, pchnąć, przemówić komuś do rozumu, trafić komuś do przekonania, nakręcić, 
zjednać, wpłynąć na kogoś, skorcić, podmówić, zmamić, uwieść, przekabacić, skokietować, wziąć 
kogoś na lep, zachęcić, urobić, przyciągnąć 

- Nie chodzi nam o techniczne usprawnienie wtórnego obrotu obligacjami. Chcemy, aby ten rynek 
był katalizatorem, aby wykreował – uwaga  na to słowo oznacza  ono wizerunek czyli fasadę - 
obligację jako instrument dla inwestorów - zastrzega Ludwik Sobolewski, prezes GPW. 

Nie są   to  więc  żadne  korzyści ale pułapka  systemowa i poddanie się pod  kontroli i  nadzór , jak 
widać  nie zawsze  zgodny z  prawem, ale także  fałszywe doradztwo  systemowe.                             

Warto  na to  zwrócić  uwagę. 

Tak czy owak – roszczenia w  tym jednostkowym przypadku należy raczej wysuwać pod  adresem 
Skarbu Państwa za  przestępstwa  KNF  UKOIK oraz  GPW. KNF  to systemowa  przykrywka  po-
wiązana z  giełdą, jak trzeba to działań nie podejmują . W przypadku UOKIK jeszcze coś  tam dzia-
łają na rzecz  klientów ,  często skutecznie ale  w przypadku   Get Back także  zawiedli.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) – organ właściwy do sprawowania nadzoru nad instytucja-
mi krajowymi w rozumieniu przepisów U. Powołany na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 o nadzo-
rze nad rynkiem finansowym którą podpisał  Lech Kaczyński.  Przejęła zadania  właściwej i pra-
widłowej  zniesionej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Komisji Nadzoru Ubez-
pieczeń i Funduszy Emerytalnych. 

                  I  od tego momentu zaczęły się  schody czyli czarna giełda i wielkie  afery.

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG) – istniejący w latach 1991–2006 organ pań-
stwowy sprawujący nadzór nad przestrzeganiem reguł uczciwego obrotu i konkurencji w zakresie 
publicznego obrotu papierami wartościowymi i towarami giełdowymi oraz nad zapewnieniem po-
wszechnego dostępu do rzetelnych informacji. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi do za-
dań Komisji należało, czego  nie przestrzega KNF: : 

1. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem reguł uczciwego obrotu i konkurencji w zakresie
publicznego obrotu oraz nad zapewnieniem powszechnego dostępu do rzetelnych informacji
na rynku papierów wartościowych; 

2. sprawowanie nadzoru nad wypełnianiem przez domy maklerskie i banki prowadzące działal-
ność maklerską oraz zagraniczne osoby prawne, o których mowa w art. 52 ust. 2, prowadzą-
ce działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wymogów dotyczących 
ich sytuacji finansowej oraz dotyczących posiadania przez osoby zarządzające tymi podmio-
tami lub kierujące działalnością maklerską prowadzoną przez te podmioty odpowiedniego 
doświadczenia zawodowego i dobrej opinii związanej z pełnionymi funkcjami; 

3. inspirowanie, organizowanie i podejmowanie działań zapewniających sprawne funkcjono-
wanie rynku papierów wartościowych oraz ochronę inwestorów; 

4. współdziałanie z innymi organami administracji rządowej, Narodowym Bankiem Polskim 
oraz instytucjami i uczestnikami publicznego obrotu w zakresie kształtowania polityki go-
spodarczej państwa zapewniającej rozwój rynku papierów wartościowych; 
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5. upowszechnianie wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku papierów wartościowych; 
6. przygotowywanie projektów aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem rynku papie-

rów wartościowych; 
7. podejmowanie innych działań przewidzianych przepisami ustawy.

Wbrew powszechnej opinii KNF nie jest centralnym organem administracji rządowej bowiem usta-
wa nie wskazuje na taką pozycję tego organu. Komisja i Przewodniczący Komisji wykonują swoje 
zadania przy pomocy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Pracami UKNF kieruje 
Przewodniczący KNF i jego dwaj zastępcy. Siedziba KNF i UKNF znajduje się przy ul. Pięknej 20, 
biura UKNF mieszczą się także przy placu Powstańców Warszawy 1. 

Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje Prezes Rady Ministrów  co jednak  wskazuje na  działa-
nie KNF  jako organu  rządowego i w takim charakterze,  nie jako organ centralny ale pomocniczy, 
w innym przypadku  nie podlegałby pod nadzór  rządu.    I jako  taki organ  ma między  innymi ta-
kie  kompetencje  jak : Udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru 
nad rynkiem finansowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym 

Członkami Komisji są: 

• Minister właściwy do spraw instytucji finansowych albo jego przedstawiciel – organ rządu 
• Minister właściwy do spraw gospodarki albo jego przedstawiciel – organ rządu 
• Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego albo jego przedstawiciel – organ 

rządu 
• Prezes Narodowego Banku Polskiego albo delegowany przez niego członek zarządu Naro-

dowego Banku Polskiego – organ  rządu 
• Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – organ  rządu

                     Zatem KNF jest to jednak organ rządu. Urząd jest to to samo co organ .

• Pod spodem znajduje się wykaz synonimów do słowa urząd:
• • etat, funkcja, posada, synekura, zajęcie, zatrudnienie, agencja, agenda, agentura, biuro, 

ciało,
• dział, ekspozytura, filia, instytucja, jednostka, misja, oddział, organ
• https://synonim.net/synonim/urząd 

W skład Komisji wchodzą: przewodniczący, dwóch zastępców przewodniczącego i dziewięciu 
członków. Przewodniczącego Komisji powołuje prezes Rady Ministrów na pięcioletnią kadencję. 
Zastępców przewodniczącego powołuje i odwołuje prezes Rady Ministrów na wniosek przewodni-
czącego. 

AKCJA  BANAŚ AKCJA  BANAŚ 

Marian Banaś (ur. 13 lipca 1955 w Piekielniku) – polski urzędnik państwowy, w latach 2005–2008
i 2015–2016 podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, w latach 2005–2008 i 2015–2017 szef 
Służby Celnej, w latach 2016–2019 sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, w latach 2017–2019 
szef Krajowej Administracji Skarbowej, w 2019 minister finansów w rządzie Mateusza Morawiec-
kiego, od 2019 prezes Najwyższej Izby Kontroli. 
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4 czerwca 2019 prezydent Andrzej Duda powołał Mariana Banasia na stanowisko ministra finansów
w rządzie Mateusza Morawieckiego. W konsekwencji ustąpił ze stanowiska szefa KAS. 27 czerwca
2019 został powołany przez prezydenta w skład Rady Dialogu Społecznego. 
30 sierpnia 2019 został wybrany przez Sejm na prezesa Najwyższej Izby Kontroli; tego samego 
dnia jego kandydaturę zatwierdził Senat. Również 30 sierpnia został odwołany z funkcji ministra, a 
także złożył ślubowanie przed Sejmem, obejmując funkcję prezesa NIK. 21 września 2019 maga-
zyn śledczy Superwizjer (TVN24) wyemitował reportaż sugerujący związki Mariana Banasia ze 
światem przestępczym. 23 września 2019 Marian Banaś „zawiesił swoją działalność w NIK” do 
czasu zakończenia przeprowadzanej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne kontroli jego oświad-
czeń majątkowych. Po wyborach parlamentarnych z 13 października 2019 zaczęły pojawiać się do-
niesienia w niektórych mediach, jakoby złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa Najwyższej 
Izby Kontroli, ale zostały one zdementowane. 17 października Marian Banaś powrócił z bezpłatne-
go urlopu do wykonywania swoich obowiązków prezesa NIK. 

Trwała  na niego  nagonka w  TVP, żeby  go jakoś  zmusić do  ustąpienia. Może  nie zamierzona ze 
strony dziennikarzy, którzy  dostali takie materiały , ale  nagonka była. Dziennikarzy nie wolno  
wprowadzać w  błąd ! Obowiązkiem  dziennikarza  jest  publikowanie  prawdy   a  nie  fake  new-
sów podrzucanych przez  jakieś zaplecze.  Fake news – fałszywa wiadomość, często o charakterze 
sensacyjnym, publikowana w mediach z intencją wprowadzenia odbiorcy w błąd w celu osiągnięcia
korzyści finansowych, politycznych lub prestiżowych. Fałszywe wiadomości mogą być elementem 
dezinformacji w ramach działań określanych jako środki aktywne w grupie „czarnej” technologii 
hybrydowych .

W związku z ustaleniami kontroli 29 listopada 2019 Centralne Biuro Antykorupcyjne skierowało do
prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Mariana Banasia. W za-
wiadomieniu CBA wskazuje na podejrzenie złożenia przez Mariana Banasia nieprawdziwych 
oświadczeń majątkowych, zatajenie faktycznego stanu majątkowego oraz nieudokumentowanych 
źródeł dochodu. Ale  jakoś z  tego wybrnął. 

O co chodziło w  tej akcji  O co chodziło w  tej akcji  wszczętej obiegiem wszczętej obiegiem ??

  Żeby   usunąć   Pana  Banasia z  NIK z powodu    nieuwzględniania  sprzeciwów  mafijnej  i systeŻeby   usunąć   Pana  Banasia z  NIK z powodu    nieuwzględniania  sprzeciwów  mafijnej  i syste--
mowej  KNF  oraz  UOKIK  jak też  działalności GPW opisanych w  Informacji  Najwyższej Izby  mowej  KNF  oraz  UOKIK  jak też  działalności GPW opisanych w  Informacji  Najwyższej Izby  
Kontroli z dnia 19 grudnia 2019. W  tym czasie  gdy  go zaatakowano  trwała  kontrola  NIK w  Kontroli z dnia 19 grudnia 2019. W  tym czasie  gdy  go zaatakowano  trwała  kontrola  NIK w  
w.w  organach.  Zatwierdził on   uczciwie  w.w  Informację  oraz  wyniki  kontroli w.w  organach.  Zatwierdził on   uczciwie  w.w  Informację  oraz  wyniki  kontroli niekorzystne dla niekorzystne dla 
KNF, UOKIK  oraz  GPW.                                                                                                            KNF, UOKIK  oraz  GPW.                                                                                                            

W dniu 17 lipca 2018 r. Prezes Rady MinistrW dniu 17 lipca 2018 r. Prezes Rady Ministrów, na podstawie art. 6 ustawy o NIK, zwrócił się do 
Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli adekwatności działań 
Komisji Nadzoru Finansowego wobec GetBack S.A. oraz podmiotów oferujących jej obligacje pod 
kątem zapewnienia prawidłowego funkcjonowaniu rynku finansowego oraz ochrony uzasadnionych
interesów jego nieprofesjonalnych uczestników.

Prezesem  NIK  był  jeszcze  wtedy Krzysztof  Kwiatkowski  do 30 sierpnia 2019 rku,  Od  tego Prezesem  NIK  był  jeszcze  wtedy Krzysztof  Kwiatkowski  do 30 sierpnia 2019 rku,  Od  tego 
dnia  jego następcą  był  Pan Marian  Banas' , kto' ry kontynuował  kontrolę.  dnia  jego następcą  był  Pan Marian  Banas' , kto' ry kontynuował  kontrolę.  
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19 luty 2020   https://www.newsweek.pl/polska/cba-w-mieszkaniach-mariana-banasia-prezesa-nik/
md8351q

To że  CBA prowadzi  operację  w sprawie  oświadczeń  majątkowych szefa  NIK potwierdził  już
rzecznik białostockiej prokuratury. Nie chciał jednak powiedzieć, o jakie czynności i wobec kogo
chodzi. Onet podaje jednak, że przeszukania dotyczą nieruchomości należących do Mariana Bana-
sia i członków jego rodziny. Potwierdził to pełnomocnik prezesa Najwyższej Izby Kontroli. „Zwa-
żywszy na treść protokołu kontroli pana Mariana Banasia sporządzonego przez CBA - nie ma pod-
staw faktycznych i prawnych do przeszukania. Co więcej, mieszkanie prezesa NIK-u chroni immu-
nitet. W takiej sytuacji czynności CBA i Prokuratury Regionalnej w Białymstoku są niedopuszczal-
ne. Z całą pewnością złożymy zażalenie na te czynności” - napisał mec. Marek Małecki. 

Szef NIK wzbudza w partii władzy strach lub niechęć. Tydzień po rozgrywce o dymisję NIK publi-
kuje krytyczne raporty o wydatkach w więziennictwie za rządów PiS. Do prokuratury trafia 15 za-
wiadomień o przestępstwach. Kolejny raport opisuje aferę GetBack – i nie zostawia suchej nitki
na powołanych za PiS urzędnikach nadzoru finansowego. Następny miażdży utworzenie i funk-
cjonowanie spółki Polska Grupa Górnicza (największa firma wydobywająca węgiel) i proces re-
strukturyzacji górnictwa za obecnych rządów. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
26 czerwca  201826 czerwca  2018
- Sprawa GetBack wymaga bardzo dokładnego wyjaśnienia, obiecuję, że zrobię wszystko, by wyja- Sprawa GetBack wymaga bardzo dokładnego wyjaśnienia, obiecuję, że zrobię wszystko, by wyja--
śnić genezę i późniejsze wydarzenia związane z GetBackiem - powiedział na dzisiejszej konferencjiśnić genezę i późniejsze wydarzenia związane z GetBackiem - powiedział na dzisiejszej konferencji
prasowej Mateusz Morawiecki.prasowej Mateusz Morawiecki.

Niestety, Prezes  Rady  Ministro' w  nie  zajął  potem stanowiska w  tej sprawie.  Wniosek  nasuNiestety, Prezes  Rady  Ministro' w  nie  zajął  potem stanowiska w  tej sprawie.  Wniosek  nasu--
wa się sam.       wa się sam.       
                                                                                Na szczęście  wszystko  wyjaśniła Pani  Krysia Ziemlańska. Na szczęście  wszystko  wyjaśniła Pani  Krysia Ziemlańska. 

KNF naraziła klientów banków na ryzykoKNF naraziła klientów banków na ryzyko

Na zadawane przez media pytanie, dlaczego KNF nie skontrolowała GetBack wcześniej, choć do 
komisji płynęły sygnały, że prowadzi bardzo ryzykowną politykę inwestycyjną, komisja ta nie od-
powiadała. Kiedy wreszcie kontrolę do firmy wysłano i ujawniła liczne nieprawidłowości – KNF 
nie powiadomiła o nich prokuratury ani stosownych służb. Ba, nawet nie wpisała GetBack na listę 
publicznych ostrzeżeń!Komisja tym samym dopuściła do tego, że niczego nieświadomi klienci ban-
ków nadzorowanych przez KNF nadal kupowali obligacje GetBack, gdyż były one świetnie opro-
centowane.Obie najważniejsze instytucje powołane do pilnowania stabilności rynku finansowego: 
KNF i GPW, wykazały się większą troską o interesy sponsora prawicowych imprez niż o interesy 
jego klientów. Trwało to do wiosny 2018 r.Jak dowiedzieli się reporterzy RMF FM, Najwyższa IzbaJak dowiedzieli się reporterzy RMF FM, Najwyższa Izba
Kontroli twierdzi, żeKontroli twierdzi, że  Komisja Nadzoru Finansowego, Urząd Ochrony Konkurencji iKomisja Nadzoru Finansowego, Urząd Ochrony Konkurencji i  Konsumentów Konsumentów 
orazoraz  Giełda Papierów Wartościowych nieGiełda Papierów Wartościowych nie  zapewniły dostatecznej ochrony konsumentów wzapewniły dostatecznej ochrony konsumentów w  sprawie sprawie 
GetBack. GetBack. 

No  to  bardzo dobrze ,ale  jednak   No  to  bardzo dobrze ,ale  jednak   nieco  nieco  za  mało. za  mało.  Brakuje  oceny od strony  kodeksu  karnego  Brakuje  oceny od strony  kodeksu  karnego 
jak też   innych ale nowych zagadnień poruszonych w powyższym  opracowaniu. jak też   innych ale nowych zagadnień poruszonych w powyższym  opracowaniu. Ale  raport  NIK  Ale  raport  NIK  
czyli w.w  Informacja  potwierdza  te zagadnienia  ,tylko ich nie nazywa po  imieniu, bo jeszcze  nieczyli w.w  Informacja  potwierdza  te zagadnienia  ,tylko ich nie nazywa po  imieniu, bo jeszcze  nie
było wiedzy  co do  nich  i ich  szerszego kontekstu. było wiedzy  co do  nich  i ich  szerszego kontekstu. 

Raport  ten i Informacja  jak też   powyższe  opracowanie tylko  potwierdzają  konieczność  przyRaport  ten i Informacja  jak też   powyższe  opracowanie tylko  potwierdzają  konieczność  przy--
wrócenia Komisji Papierów  Wartościowych ,która  była wiarygodna i uczciwa.                          91.wrócenia Komisji Papierów  Wartościowych ,która  była wiarygodna i uczciwa.                          91.



Zlikwidowanie   Komisji  Papierów Wartościowych  było działaniem na szkodę  Polski i Pola-
ków. Zakres  odpowiedzialności  KPW  poniżej : 

Do powstania rynku kapitałowego papierów wartościowych w Polsce konieczne było stworzenie 
podstawy prawnej oraz powołanie do życia instytucji odpowiedzialnej za kształtowanie rynku, jego 
rozwój i charakter.Taką instytucją stała się Komisja Papierów Wartościowych (KPW).KPW to cen-
tralny organ administracji rządowej w sprawach publicznego obrotu papierami wartościowymi. 

• KPW nadzoruje Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Krajowy Depozyt 
Papierów Wartościowych S.A. pod względem przestrzegania przez te podmioty przepisów 
prawa. Komisja m.in. analizuje szczegółowo sesje giełdowe pod katem przypadków budzą-
cych podejrzenie o popełnieniu przestępstwa, polegającego np. na wykorzystaniu informacji 
poufnej czy też ujawnianiu tajemnicy zawodowej, sztucznym podwyższeniu lub obniżeniu 
ceny papierów wartościowych. 

• KPW kontroluje działalność maklerów i doradców pod względem zgodności z obowiązują-
cymi przepisami prawa i zasadami etyki zawodowej. Organem samorządowym maklerów i 
doradców jest Związek Maklerów Papierów Wartościowych i Doradców w zakresie Publicz-
nego Obrotu Papierami Wartościowymi (ZMiD), którego działalność również podlega nad-
zorowi KPW. To właśnie ten związek określa zasady etyki wykonywania zawodu.

Nadrzędnym zadaniem KPW, często przez nią podkreślanym, jest ochrona interesów inwe-
stora. Wszystkie wymienione wyżej wymogi nałożone na poszczególne podmioty jak rów-
nież nadzorowanie ich przez KPW, mają na celu stworzenie bezpiecznego rynku, a zatem 
ochrony interesów inwestora. Aby wykonać to zadanie, KPW jest uprawniona do podejmo-
wania wielu działań zapewniających sprawne funkcjonowanie rynku. Odbywa się to m.in. 
przez wydanie zarządzeń i współpracę z innymi instytucjami tworzącymi prawo w zakresie 
regulacji publicznego rynku papierów wartościowych. 

Przewodniczący KPW ma prawo wydawania zarządzeń regulujących zasady dopuszczenia papie-
rów wartościowych do publicznego obrotu, działalność domów maklerskich, funduszy powierni-
czych, maklerów i doradców. Mając delegacje ustawowe, wynikające z ustawy o rachunkowości, 
przewodniczący KPW może wydawać zarządzenia, w których określa obowiązki w zakresie spra-
wozdawczości finansowej.Jako organ administracji centralnej w sprawach publicznego obrotu pa-
pierami wartościowymi KPW ma również obowiązek upowszechniać wiedzę o zasadach funkcjono-
wania rynku papierów wartościowych. KPW podejmuje wiele kroków w tym kierunku, m.in. orga-
nizuje konferencje, ma publiczną bibliotekę i czytelnię prowadzi działalność wydawniczą, wydaje 
„Dziennik Urzędowy KPW”. Rynek papierów wartościowych jest ściśle powiązany z innymi strefa-
mi gospodarki i nie sposób nie brać tego pod uwagę. 

Komisja Papierów Wartościowych została utworzona 22 marca 1991 roku na mocy ustawy 
Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych. Pierwsze 
posiedzenie Komisji, której przewodniczył Lesław Paga, odbyło się 3 czerwca 1991 roku. Uchwa-
lona 21 sierpnia 1997 roku ustawa Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi rozsze-
rzyła kompetencje Komisji o nadzór nad giełdami towarowymi. Później, do chwili zlikwidowania 
Komisji, podstawę prawną jej działalności określała ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym z 
dnia 29 lipca 2005 r. Inne kompetencje, które przysługiwały Komisji zostały umieszczone m.in. w 
ustawie o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. oraz w ustawie o ofercie pu-
blicznej i spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. W dniu 19 września 2006 r., tj. z dniem wej-
ścia w życie przepisów ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 180)  podpisanej przez  L. Kaczyńskiego rozpoczęła działalność Komisja Nadzoru Fi-
nansowego (KNF) która  już  nie była  tym samym organem  co KPW. 
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Co mamy na stronie www  KNF ?   Nadzór nad podmiotami zagranicznymi  to strona w  języku  
angielskim  zamiast  polskich przepisów! 

Sektor kapitałowy
Sposób i tryb składania skarg konsumentów na podmioty rynku kapitałowego - strona ESMA EN 

• - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi
(t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 111, poz. 937)  dobra  ustawa  o KPW która  została uchylona 

                                                      Data uchylenia:  2005-10-24

27 kwietnia 2005  Marek  Belka wniósł do  marszałka Sejmu  Cimosiewicza   jako   akt  zmieniają-
cy projekt ustawy o obrocie  instrumentami finansowymi wraz z projektami aktów  wykonawczych 
w której jest mowa o alternatywnym  systemie  obrotu.  Druk  nr  3782. 
Na stronie  Sejmu    https://isap.sejm.gov.pl z  danymi  o tej ustawie  brak jest  danych  kiedy  zosta-
ła  ona  podpisana , czyli, że  została  utajniona.   Brak jest  także  danych o  tekście  jednolitym .

Z  kolei Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) – organ właściwy  do sprawowania nadzoru nad 
instytucjami krajowymi w rozumieniu przepisów UE. Powołany na mocy ustawy z dnia 21 lipca 
2006 o nadzorze nad rynkiem finansowym którą podpisał  Lech Kaczyński. Druk nr 3982. Projekt 
miał na celu wykonanie  dyrektyw  Unii Europejskiej  - a więc  kontekst  jest  szerszy. Pod  instru-
menty finansowe  podciągnął on nieprawidłowo  między  innymi   wg Art. 2.2)  nie będące  papiera-
mi wartościowymi  ( czyli wbrew  ustawie o KPW) różne  tytuły, instrumenty, opcje  kupna  oraz -  
ale  ich nie  wymieniając- inne instrumenty, jeżeli zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulo-
wanym na terytorium państwa członkowskiego lub są przedmiotem ubiegania się o takie dopusz-
czenie  - wraz z  tak zwanym  alternatywnym  systemem  obrotu- czyli  przestępczym. 

Alternatywny system obrotu (ASO, wielostronna platforma obrotu) – wielostronny system ko-
jarzący oferty kupna i sprzedaży instrumentów finansowych, organizowany poza rynkiem regulo-
wanym w taki sposób, że do zawarcia transakcji dochodzi w ramach tego systemu, zgodnie z okre-
ślonymi regulacjami, które są łagodniejsze w porównaniu do rynku giełdowego i pozagiełdowego. 
Alternatywny system obrotu  nie jest rynkiem regulowanym, to znaczy, że nie ma obowiązku 
powszechnego, pełnego i jednakowego dostępu do informacji o ofertach, oraz do zapewnienia 
jednakowych warunków nabywania i zbywania instrumentów finansowych. Wymagana jest je-
dynie jednolita informacja o kursach i obrotach, a zasady odraczania informacji muszą być opubli-
kowane. Alternatywny system obrotu, podobnie jak giełda, ma status rynku zorganizowanego, tzn. 
że transakcje są zestandaryzowane i zachowana jest zasada koncentracji obrotu w jednym miejscu - 
ale  jest to system  manipulacyjny  czyli  przestępczy,  skoro z  jednej  strony jest poza  rynkiem  re-
gulowanym ale  z drugiej jako  przykrywką  wizerunkową zasłania się   rynkiem  regulowanym a  
przecież  jedno  wyklucza  drugie.   

 No i mamy  wyjaśnienie.
Alternatywne systemy obrotu w Polsce
Obrót instrumentami finansowymi w alternatywnym systemie obrotu na terytorium Polski organizu-
je Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (NewConnect) oraz BondSpot S.A (jeden z seg-
mentów systemu Catalyst). Get Back działała właśnie na tym  rynku i  nadal działa.
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Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  z dnia 10 grudnia 2018 r.z dnia 10 grudnia 2018 r.
(CATALYST)(CATALYST)

Zgodnie z § 77b Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Giełda Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że 17 grudnia 2018 r. będzie ostatnim dniem pozosta-
wania w obrocie na Catalyst obligacji na okaziciela serii LA (GB21218) spółki GETBACK S.A. w 
restrukturyzacji, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu 29 
grudnia 2018 r., oznaczonych kodem „PLGTBCK00230”.
Jednocześnie Giełda zwraca uwagę, że notowania serii LU (GB21218) pozostają zawieszone na 
mocy Uchwały Nr 374/2018 Zarządu Giełdy z dnia 17 kwietnia 2018 r.

https://gpwcatalyst.pl/komunikaty?https://gpwcatalyst.pl/komunikaty?
ph_main_01_start=show&ph_main_01_cmn_id=10954&title=GETBACK+(Komunikat)ph_main_01_start=show&ph_main_01_cmn_id=10954&title=GETBACK+(Komunikat)

Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami GETBACK S.A.Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami GETBACK S.A.

Informujemy, że na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego, podjęta została uchwała o zawieszeniu
obrotu obligacjami  spółki GETBACK S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez
BondSpot  od dnia 17 kwietnia 2018 r. Ale  już  było po  fakcie  i sama  KNF doskonale wiedziaAle  już  było po  fakcie  i sama  KNF doskonale wiedzia --
ła o  systemie  ASO .ła o  systemie  ASO .

AAlternatywnylternatywny ( (język polski)  język polski)   taki, który daje możność wyboru jednej z dwóch wykluczających się 
możliwości .Inaczej  przewrotowy  jako określenie postępowania antypaństwowego. Także anar-
chiczny  w kontekście  dezorganizacyjnym.

            Serial ‘Alternatywy’  ma już swoją  historię w Polsce. Co jakiś czas  był wznawiany.
                                                                                                                                                        
                  I po co  tyle  było pisać  zamiast  przyjrzeć się  ustawom  i ich skutkom?
                              No bo  wkraczamy   tu  już na teren  zwany  polityką . 

• Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w 
sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 
93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dy-
rektywę Rady 93/22/EWG (CELEX: 02004L0039-20060428). 

   W powyższej  Dyrektywie nie ma mowy o rynku  alternatywnym,    jest za   to mowa  
obszernie o  nadzorze,   regulacjach  i  przejrzystości  rynku regulowanego. 

        Czyli, że  przepisy o tak zwanym  rynku alternatywnym  zostały dodane w Polsce 
                       przez  ustawodawcę a  rynek ten  został sztucznie wykreowany.
                   Jest za  to  obowiązująca ostatni raz  nowelizowana  w  roku 2020 

• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 89). która  masowo  powołuje się na   dyrektywy  UE .

                  W  Art. 3  p2)  jest mowa o  alternatywnym systemie  obrotu. 
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Treść  tego zapisu:   ASO –oznacza to alternatywny system obrotu, przez który rozumie się prowa-
dzony poza rynkiem regulowanym wielostronny system kojarzący oferty kupna i sprzedaży in-
strumentów finansowych w taki sposób, że do zawarcia transakcji dochodzi w ramach tego syste-
mu, zgodnie z określonymi zasadami ?? oraz w sposób niemający charakteru uznaniowego –  ! 
Niemający  charakteru uznaniowego  czyli taki, który nie posiada  czyjegoś  uznania, akcepta-
cji. Tu jest kruczek  językowy.
                                                                                                                                                 
Przykład  uznaniowości- obowiązujący  bełkot: 
W przypadku „uznania", mimo spełnienia przez stronę warunków wynikających z przepisów, or-
gan nie jest zobowiązany do załatwienia sprawy w konkretny sposób. Można powiedzieć, że „uzna-
nie" uzależnia treść rozstrzygnięcia od woli organu.
Samo pojęcie „uznania" ma charakter doktrynalny. Dlatego ustalenie czy decyzja wydawana w da-
nej sprawie ma taki charakter może powodować trudności.Treść rozstrzygnięcia wydanego w ra-
mach uznania administracyjnego nie będzie podlegała kontroli sądu administracyjnego. Jednak spo-
sób przeprowadzenia postępowania może być przedmiotem takiej weryfikacji. Dlatego postępowa-
nie w sprawach uznaniowych powinno być prowadzone wyjątkowo rzetelnie. Tym samym na etapie
wszczęcia postępowania konieczne jest ustalenie czy dana sprawa ma charakter uznaniowy. 

              Decyzja uznaniowa nie oznacza jednak dowolności w załatwieniu sprawy.
Określenie’ niemający charakteru   uznaniowego’  oznacza  to samo  co    nielegalność.
Bo  organ  nadzoru  musi  uznać czyjeś działanie zaakceptować. Uznawać  znaczy  akceptować, po-
zwalać,  zezwalać,  dozwalać  itp. uznawać  jakiś   stan rzeczy, aprobować,  sankcjonować, zezwa-
alać,pozwalać, wyrażać zgodę  itp.     

•     Poniżej są  ustawy  spekulacyjne  oparte o niepolski  system  giełdowy 
                   ale po ich  tak zwanej  nowelizacji z  lat późniejszych, 
                           ostatnie nowelizacje z roku 2020.

• - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 
1538).

• - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumen-
tów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 
nr 184, poz. 1539).

• - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. nr 183, poz. 
1537).

CZARNA  GIEŁDA  tak się  nie nazywa w  ustawie  ale  de  facto taka  jest właśnie 

W Polsce w ramach alternatywnego systemu obrotu działa przede wszystkim New Connect. Jest to 
zorganizowany rynek akcji, którego poza rynkiem regulowanym prowadzi Giełda Papierów War-
tościowych w Warszawie. Aby wejść na New Connect spółka musi spełniać o wiele mniej re-
strykcyjne wymagania niż w przypadku wejścia na rynek główny. Tym samym, notowane są 
tam najczęściej młode firmy, o niewielkiej przewidywanej kapitalizacji.

Co sprawia, że spółki chętnie decydują się wejść na New Connect? Tak jak już wspomnieliśmy, al-
ternatywny system obrotu nie jest rynkiem regulowanym. Tym samym,  notowane na nim spółki
nie muszą spełniać tak surowych wymogów, jak w przypadku rynku giełdowego. Co to zna-
czy? Przede wszystkim emitenci mają mniejsze obowiązki informacyjne. Ograniczona liczba for-
malności pozwala debiutować na rynku nawet tym spółkom, które działają na rynku stosunkowo
niedługo.                                                                                                                                           95.



Tutaj warto wspomnieć, że żeby wejść na New Connect, firma musi nawiązać współpracę z Autory-
zowanym Doradcą. Jego rolą jest pomoc w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych, a w 
tym w sporządzeniu właściwego dokumentu wprowadzającego.                                                  
Tak jak już wspomnieliśmy, ASO nie jest rynkiem regulowanym. To znaczy, że jego uczestnicy nie 
mają obowiązku udostępniania pełnej informacji na temat ofert. Co więcej, dostęp do informacji w 
ramach alternatywnego systemu obrotu nie musi być powszechny ani jednakowy. To samo dotyczy 
warunków kupna i sprzedaży instrumentów.  Na uczestnictwo w ASO, czy też mówiąc inaczej ATS,
decydują się głównie małe i średnie spółki, którym zależy na pozyskaniu kapitału w drodze emisji 
publicznej lub oferty prywatnej, przy uproszczonych warunkach dopuszczenia.
 Mowa tutaj przede wszystkim o dużo łagodniejszych obowiązkach informacyjnych i niższych 
kosztach debiutu. Inwestorzy rynku kapitałowego powinni pamiętać, że inwestycje w instrumenty 
notowane w ramach alternatywnego systemu obrotu są obarczone wyższym ryzykiem.

Pytanie jednak  brzmi,  czy ktoś zdawał  sobie sprawę z  tego zagadnienia  jaki  jest  ASO w  
aferze  Get  Back? W  raporcie  NIK także  jest brak głębszych danych o tym systemie. Sama 
zaś w.w  ustawa  także   nie  określa  ani ryzyka ani innych  możliwych  negatywnych  konse-
kwencji ze  stosowania ASO.  W przypadku Idea  Banku problem jest  dużo  bardziej złożony 
jak  to wynika z powyższego opracowania, dotyczy  bowiem  także  zagadnienia  fałszywego 
wizerunku, naruszenia  Ustawy o nieuczciwej konkurencji  i innych podstępnych działań ma-
fii  Get Back  oraz  KNF. 

                     DRUGI OBIEG W  POLSCE   CZYLI CZARNA  GIEŁDA 

    POJĘCIE I ISTOTA ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU GIEŁDOWEGO 

              Pojęcie alternatywnego systemu obrotu –  Multilateral Trading Facilities   

Wielostronna platforma obrotu ( MTF ) to europejskie regulacyjne określenie dla regu-
lowanego obrotu finansowego.  Ale  to nie  jest  to  ASO które  jest w Polsce .
 
                  Nie  jest to  alternatywny  system  obrotu ASO  jak to wdrożono w Polsce 
                                                 czyli rynek nieregulowany  !  

Są to alternatywy dla tradycyjnych  giełd- na   których odbywa się rynek papierów wartoś-
ciowych, zazwyczaj z wykorzystaniem systemów elektronicznych. Koncepcja została wprowadzona
w ramach dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID)  europejskiej dyrek-
tywy mającej na celu harmonizację ochrony inwestorów detalicznych i umożliwienie firmom in-
westycyjnym świadczenia usług w całej UE.

Artykuł 4 pkt 15 MiFID określa MTF jako system wielostronny, obsługiwany przez firmę inwesty-
cyjną lub operatora rynku, który łączy wiele podmiotów trzecich w zakresie kupna i sprzedaży in-
strumentów finansowych - w systemie i zgodnie z zasadami nieuznaniowymi - w sposób, który pro-
wadzi do zawarcia umowy . Termin „zasady nieuznaniowe” oznacza, że firma inwestycyjna prowa-
dząca MTF nie ma swobody decydowania o tym, jak interesy mogą oddziaływać. Interesy są zbie-
rane poprzez zawarcie umowy, a realizacja odbywa się według zasad systemu lub za pomocą proto-
kołów systemu lub wewnętrznych procedur operacyjnych.
MTF może być prowadzona przez operatora rynku lub firmę inwestycyjną, podczas gdy działanie 
na rynku regulowanym nie jest uważane za usługę inwestycyjną i jest wykonywane wyłącznie przez
operatorów rynku, którzy są do tego upoważnieni. 
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MTF to swego rodzaju „giełda lite” , ponieważ świadczą podobne lub konkurencyjne usługi handlo
we i mają podobne struktury, takie jak zbiory przepisów i departamenty nadzoru rynku.
Operatorzy rynku są również arbitrażami papierów wartościowych. Spółki, które chcą wejść na ry-
nek regulowany, przechodzą proces notowania i wnoszą opłaty; umożliwia to operatorowi zapew-
nienie, że do obrotu dostępne są tylko odpowiednie papiery wartościowe. Może to dotyczyć wyma-
gań dotyczących liczby dostępnych akcji, standardów dotyczących prowadzenia ksiąg rachun-
kowych firmy lub surowych zasad dotyczących udostępniania informacji na rynku.
To, czy papier wartościowy został „dopuszczony do obrotu na rynku regulowanym”, jest kluczo-
wym pojęciem w ramach MiFID i ma fundamentalne znaczenie dla sposobu, w jaki zasady stosują 
się do obrotu papierami wartościowymi. MTF nie mają standardowego procesu notowania i nie       
mogą zmieniać statusu regulacyjnego papieru wartościowego.

• MiFID nakłada szereg obowiązków na działanie MTF:
• Musi być przejrzysta przed transakcją , cena istniejących zamówień musi być udostępniona 

w źródłach danych rynkowych.MTF może zostać zwolniona z przejrzystości przedtransak-
cyjnej poprzez zastosowanie odpowiedniego zwolnienia , takiego jak zwolnienie z obowiąz-
ku stosowania znacznej wielkości lub zwolnienie z odniesienia do ceny - w tym przypadku 
MTF będzie ciemną pulą .

• Musi być przejrzysty post transakcyjny , wszelkie transakcje dokonywane na platformie mu-
szą być publikowane w czasie rzeczywistym.

• Ceny i opłaty muszą być jawne i stosowane konsekwentnie dla wszystkich członków.
• Musi istnieć zbiór zasad informujący o działaniu systemu i sposobach ubiegania się o człon-

kostwo.

W  Polsce  wdrożono inny  system spoza  UE czyli amerykański  ale  tylko z nazwy:
Alternatywny system obrotu ( ATS ) to amerykańskie i kanadyjskie określenie regulacyjne dla 
systemu obrotu innego niż giełda, który dopasowuje kupujących i sprzedających w celu znalezienia 
kontrahentów do transakcji. Alternatywne systemy transakcyjne są zwykle regulowane raczej 
jako brokerzy, a nie jako giełdy(chociaż alternatywny system obrotu może ubiegać się o regulację 
jako giełda papierów wartościowych). Ogólnie, do celów regulacyjnych, alternatywny system obro-
tu to organizacja lub system, który zapewnia lub utrzymuje rynek lub ułatwienia dla skupiających 
nabywców i sprzedawców papierów wartościowych, ale nie ustanawia zasad dla subskrybentów (in-
nych niż zasady postępowania abonentów handlowych w systemie). ATS musi zostać zatwierdzony 
przez Amerykańską  komisję  Papierów Wartościowych i Giełd  (zniesioną w Polsce) 
 (SEC) i stanowi alternatywę dla tradycyjnej giełdy .   
Systemy te odgrywają ważną rolę na rynkach publicznych, umożliwiając alternatywne sposoby do-
stępu do płynności . Mogą być wykorzystywane do handlu dużymi pakietami akcji z dala od nor-
malnej giełdy, co w przeciwnym razie mogłoby spowodować wypaczenie ceny rynkowej w określo-
nym kierunku, w zależności od kapitalizacji rynkowej papieru wartościowego i wolumenu obro-
tu . ATS są generalnie elektroniczne, ale nie muszą. ATS można odróżnić od elektronicznych sieci 
komunikacyjnych (ECN), które stanowią „w pełni elektroniczny podzbiór ATS, UWAGA! który 
automatycznie i anonimowo dopasowuje rozkazy”. Kto je  wydaje w Polsce?
                              Widać  tu  kombinację  tych  pojęć  wdrożoną w Polsce.
                             Czy  ekonomiści  w Polsce oraz  KNF  tego nie wiedzieli  ? 
                            https://en.wikipedia.org/wiki/Alternative_trading_system                                 

Dalej  o IDEA  BANKU. Raport  / Informacja  NIK przypisy strona  12  dokumentu stwier-
dza, że :  2 Nieprawidłowos'ci polegały w szczego' lnos'ci na bezprawnym oferowaniu obligacji 
przez Idea  Bank S.A. i wspo' łpracy Polskiego Domu Maklerskiego S.A. z tym podmiotem, pro-
wadzeniu przez inne podmioty pos'redniczące w oferowaniu obligacji GetBack S.A. działalnos'ci
maklerskiej bez zezwolenia.                                                                                                                         97.
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A  co my tu mamy : 
https://gpwcatalyst.pl/jak-zaczac-emitowac-emisje-firmy
Emisja obligacji może być przeprowadzona przez:

• ofertę publiczną, której warunki są określone w ustawie o ofercie publicznej; 
• ofertę niepubliczną. 

Ofertą prywatną jest proponowanie nabycia papierów wartościowych skierowane do najwyżej 149 
imiennie wskazanych inwestorów.
W tym przypadku nie jest wymagane sporządzanie prospektu emisyjnego, ani memorandum infor-
macyjnego. Emitent sporządza Warunki Emisji opracowane zgodnie z ustawą o obligacjach i udo-
stępnia je osobom, do których kieruje ofertę.Przyjęcie oferty następuje, gdy osoba nabywająca obli-
gacje złoży odpowiednie oświadczenie woli oraz dokona wpłaty na wskazany rachunek subskryp-
cyjny. Jeżeli obligacje wydawane są w formie dokumentu – emitent wydaje obligatariuszowi doku-
ment obligacji, jeżeli w formie zdematerializowanej – winny być one zarejestrowane na rachunku 
prowadzonym przez uprawniony podmiot, którym może być firma inwestycyjna, np. dom makler-
ski, bank lub Krajowy Depozyt. Podmiot prowadzący rejestr posiadaczy obligacji zapewnia rów-
nież obsługę wypłaty świadczeń związanych z obligacjami – odsetek i ich wykupu.
Oferta niepubliczna może być prowadzona bez pośrednictwa firmy inwestycyjnej, aczkolwiek 
współpraca z taką instytucją lub bankiem pomoże przygotować profesjonalnie ofertę oraz skutecz-
nie przeprowadzić sprzedaż. 

Prawdopodobnie Zarząd  Idea Banku po prostu  na dobrą  wiarę  przystąpił do współpracy z  Get 
Back  nie zdając sobie sprawy z  tego, że  został  wpuszczony w  kanał.  Czy zarząd  Idea  Banku 
zdawał sobie sprawę ,że  uczestniczy w systemie  ASO  i jaką  w  ogóle  miał wiedzę o  tym syste-
mie ? Tego nie wiem,  zależy  to  od  oferty  jaką  Get Back  przedstawił  zarządowi oraz od wiedzy 
ekonomicznej . W  tym  wypadku  obowiązywać powinny przepisy UE a nie  system a  raczej 
sama nazwa   rodem z USA. 
cd.   Przydział obligacji może być przeprowadzony przez dom maklerski pełniący funkcję Oferują-
cego według algorytmu opracowanego i zaakceptowanego przez emitenta. Po dokonaniu przydzia-
łu, emitent składa na Giełdę wniosek o dopuszczenie do obrotu na Catalyst.

https://gpwcatalyst.pl/jak-zaczac-emitowac-emisje-firmy
Catalyst, jako istotny element w strukturze polskiego rynku instrumentów dłużnych, daje emiten-
tom wiele korzyści i możliwości pozyskania kapitału dłużnego. Dzięki niemu wiele przedsię-
biorstw może sięgnąć po ogromne zasoby rynku kapitałowego, dywersyfikując w ten sposób źródła 
finansowania. Podstawowe korzyści dla emitenta ujęto w poniższych punktach. 

SAME  KORZYŚCI I  ZALETY  SYSTEMU  ASO 
NA KTÓRE  LUDZIE  I IDEA  BANK DALI SIĘ NABRAĆ 
Pisze się  także o ASO, że  dzięki  temu systemowi  małe  firmy mogą  się dokapitalizować  przez  
emisję  akcji  lub obligacji ,ale w  praktyce  taka emisja  oraz  sprzedaż oznacza  przejęcie  nadzoru 
a nawet  całej  firmy  przez  pakiet  na przykład większościowy.  Dotyczy to  Catalyst oraz  New 
Connect, te  dwie  platformy mają  te  same  regulaminy dla  systemu ASO. Firmy  dają się  namó-
wić na formę  prawną spółki  akcyjnej i  sprzedają akcje w zamian  za  utratę  kontroli  nad  spółką  
a  także  szpiegostwo często   przemysłowe,  o które właśnie może  chodzić.                              

Akcje  tych spółek  jak wynika z  danych  na stronie  internetowej  New Connect są  przejmo-
wane  czyli skupowane  na okaziciela  czyli na podstawiane słupy: Akcja na okaziciela – akcja, w 
której uprawnioną jest każda osoba będąca w posiadaniu dokumentu akcji. W przeciwieństwie do akcji 
imiennych, cechą charakterystyczną akcji na okaziciela jest to, że nie są związane z konkretną osobą, a dane 
osobowe akcjonariusza nie są uwidocznione na dokumencie akcji. 
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Ale  ludzie  tego nie rozumieją,  sądzą,że  ten kto kupił akcje ten je  okazuje.A  może   to  do-
wolna  osoba  czyli   będąca w posiadaniu akcji.Z  tego względu takie akcje powinny być za-
bronione.
Tekst  reklamowy :      Dostęp do kapitału
Rynek zorganizowany Catalyst, gdzie dokonuje się obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi, 
pełni funkcję akumulacyjną i alokacyjną, co oznacza, że istnieją na nim warunki dla transferu kapi-
tału z rozproszonych miejsc, gdzie jest jego nadwyżka, tam gdzie jest potrzebny.                       
Pozyskując środki pieniężne znajdujące się w posiadaniu osób fizycznych lub podmiotów instytu-
cjonalnych, emitent może zaspokoić swoje niejednokrotnie duże potrzeby finansowe. Nawet nie-
wielkie kwoty pozyskiwane od wielu osób mogą składać się na duże sumy, pozwalające finansować
duże projekty. Emisje publiczne przeprowadzane za pośrednictwem Catalyst mają szansę na zainte-
resowanie wielu inwestorów, co pozwala na zebranie w krótkim czasie sporych kapitałów.To samo  
dotyczy New Connect.
Bezpieczeństwo i płynność   Jedno miejsce dostępu   Korzyści z płynności    Budowanie wiary-
godności
Podstawową zasadą rynku publicznego jest przejrzystość i równy dostęp inwestorów do informacji. 
Emitent, który wprowadził obligacje na Catalyst, realizując poprawnie obowiązki informacyjne, bu-
duje swoją wiarygodność na rynku finansowym. O ile inwestorzy mogą mieć obawy przed inwesto-
waniem w obligacje nienotowane na żadnym rynku zorganizowanym, to w przypadku obligacji 
wprowadzonych na Catalyst mają zapewniony niezbędny poziom wiedzy o emitencie i jego sy-
tuacji finansowej.
Tworzenie szans na przyszłość
Potwierdzona podczas obecności na rynku Catalyst wiarygodność emitenta, obecność w mediach, czy bezpo-
średnie kontakty z inwestorami zwiększają szansę na pozyskanie kapitału dłużnego w przyszłości, również 
na korzystniejszych warunkach. Łatwiej jest takiemu podmiotowi przeprowadzić również emisję akcji i 
wprowadzić je do notowań giełdowych.
Ponadto spółki, których walory są notowane na rynku publicznym, ze względu na przejrzystość finansową 
stanowią wiarygodną grupę klientów dla sektora bankowego. Banki mają stały dostęp do publicznych infor-
macji o sytuacji tych podmiotów, co ułatwia im określenie ich zdolności kredytowej. Stąd emitenci obligacji 
notowanych na Catalyst mogą łatwiej i szybciej otrzymać kredyt bankowy, niejednokrotnie na korzystniej-
szych warunkach niż inni klienci banku.
Promocja
Spółka, której papiery wartościowe są notowane na Catalyst posiada stałą, bezpłatną promocję, bo-
wiem jej nazwa pojawia się codziennie w publikatorach giełdowych i mediach biznesowych przy 
okazji podawania wyników notowań, jak również raportów bieżących i okresowych. 
Emitent ma szansę zaprezentować się również podczas konferencji, prezentacji, spotkań z in-
westorami, dziennikarzami, analitykami i przedstawicielami świata biznesu.
Obecność na którymkolwiek z rynków Catalyst stanowi zatem okazję dla emitenta do zaprezento-
wania się jako przedsiębiorstwo otwarte, nowoczesne, wykorzystujące rynek publiczny dla finanso-
wania działalności, oraz pomaga w dobrym pozycjonowaniu jego marki na rynku.

Jak to nazwać  inaczej  jak  nie MAFIA  czyli zorganizowany układ ? Na pewno za porządny 
odsyp finansowy. Za  darmo taka  promocja  ? Raczej  nie. Wprowadzenie obligacji do syste-
mu Catalyst wiąże się z wnoszeniem opłat na rzecz Giełdy, BondSpot oraz Krajowego Depozy-
tu. Może  nie tylko  tych  opłat  ale i innych  ? 

PUŁAPKA  CATALYST    GPW stworzyła  sobie jakiś własny system  CATALYST:  Rynek ob-
ligacji Catalyst rozpoczął działalność 30 września 2009 roku. Prowadzony jest na platformach 
transakcyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i BondSpot. Catalyst tworzą cztery 
platformy obrotu. Dwie platformy prowadzone przez GPW – w formule rynku regulowanego i ASO
Rynek Catalyst został powołany przez Giełdę Papierów Wartościowych. GWP  to spółka akcyjna.  
Obrót na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie regulowany jest przez regulamin giełdy, 
szczegółowe zasady obrotu giełdowego, Komisję Nadzoru Finansowego oraz ustawy.             99.  



Ekonomia to jedno a  ustawy to drugie. 

Tu mamy jeszcze  jedną   zachęcającą  informację  :

Stworzenie rynku publicznego dla obligacji komunalnych i korporacyjnych pod marką Giełdy Pa-
pierów Wartościowych to dla jednostek samorządu terytorialnego oraz firm dodatkowa możliwość 
pozyskania tańszego pieniądza na realizację niezbędnych inwestycji. Jest dla tych podmiotów czyn-
nikiem zwiększającym ich wiarygodność wobec inwestorów i kontrahentów oraz doskonałym na-
rzędziem marketingowym wykorzystywanym do promocji nie tylko konkretnej emisji, lecz emiten-
ta - gminy, powiatu lub przedsiębiorstwa. Przestrzeganie obowiązków informacyjnych i stała wy-
cena rynkowa wyemitowanych papierów wartościowych może procentować łatwiejszym pozyska-
niem kapitału w przyszłości i lepszą wyceną kolejnych emisji obligacji. Pełne bezpieczeństwo 
transakcji zawieranych na rynku CATALYST zapewnione jest przy równoczesnym stosowa-
niu atrakcyjnej polityki opłat dla emitentów obligacji.
            
   https://gpwcatalyst.pl/o-rynku  

 Udział  Skarbu Państwa w  GPW  to  35 % ale  utajnione są dane co do większościowego udzia-
łowca.Kolor  szary w wykresie  czyli  jakaś  szara eminencja.Posiada  akcje na okaziciela  , czyli, że
ktoś tam może decydować o działalności  giełdy. W przeciwieństwie do akcji imiennych, cechą 
charakterystyczną akcji na okaziciela jest to, że nie są związane z konkretną osobą, a dane osobo-
we akcjonariusza nie są uwidocznione na dokumencie akcji. Być  może, że  ta szara  eminencja  
zdecydowała o  wprowadzeniu systemu ASO.  Może  to być  jakiś  prywatny system i   tylko taki  
jeden dla  Europy Środkowo  Wschodniej . W dodatku  ustawodawca    celowo  nie  określił  na 
czym  system  ten polega. Czyli wolna  amerykanka .

Odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej za  niewłaściwą  ustawę 

23.06.2016 
Tematyka  odpowiedzialności  odszkodowawczej  władzy  publicznej  nie  jest  powszechnie  znana.
Wiele osób nie jest świadomych szerokich uprawnień, którymi dysponują w związku z działaniami
organów władzy publicznej. W efekcie poszkodowani nie dochodzą zwykle naprawienia szkód po-
wstałych w związku z działalnością szeroko rozumianej administracji publicznej.

Odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej nie jest nowością w prawie polskim. Jej ge-
nezy należy szukać już w Konstytucji z 1921 r., która przewidywała solidarną odpowiedzialność 
Skarbu Państwa i odpowiedzialnego za szkodę organu. Stosowne przepisy zostały też zawarte 
w ustawie z 15 października 1956 r. o odpowiedzialności państwa za szkody wyrządzone przez 
funkcjonariuszy państwowych, które następnie niemal całkowicie powtórzono w art. 417 – 421 Ko-
deksu cywilnego z 23 kwietnia 1964 r. Przepisy Kodeksu cywilnego, z wyjątkiem uchylonych art. 
418 – 4202, obowiązują w tym zakresie do dziś.                                                                                   

Instytucja odpowiedzialności Skarbu Państwa nie jest dziś wyrazem wyłącznie dobrej woli polskie-
go ustawodawcy. Na uprawnienia każdego obywatela Polski ma wpływ zarówno prawo międzyna-
rodowe, jak i prawo Unii Europejskiej, w tym bogate orzecznictwo sądów wspólnotowych. Prawo 
do odszkodowania z tytułu wykonywania władzy publicznej jest też zawarte w art. 77 ust. 1 Kon-
stytucji.Odpowiedzialność odszkodowawcza podmiotów władzy publicznej uregulowana jest w Ko-
deksie cywilnym oraz w przepisach szczególnych.
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Odpowiedzialność odszkodowawcza podmiotów władzy publicznej za niezgodne z prawem działa-
nia lub zaniechania.                                                                                                                           

Władza publiczna ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem 
działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu tej władzy (art. 417 § 1 k.c.), jak również za 
szkodę, która powstała w związku z wydaniem aktu normatywnego (art. 4171 § 1 k.c.), prawo-
mocnego orzeczenia albo ostatecznej decyzji (art. 4171 § 2 k.c.), jak również w związku z niewyda-
niem orzeczenia, decyzji (art. 4171 § 3 k.c.) albo aktu normatywnego (art. 4171 § 4 k.c.), gdy obo-
wiązek ich wydania przewiduje przepis prawa.
Odpowiedzialność podmiotów władzy publicznej może powstać w zasadzie w każdej dziedzinie ży-
cia gospodarczego, na styku funkcjonowania przedsiębiorców, osób fizycznych oraz administracji
publicznej.  Ma to szczególne znaczenie dla  podmiotów gospodarczych,  gdyż z uwagi  na zakres
i wielkość prowadzonej działalności wadliwe działania organów władzy publicznej mogą prowa-
dzić do powstania szkód dużych rozmiarów bądź szeregu innych negatywnych konsekwencji. Skut-
kiem takich działań może być bowiem ograniczenie prowadzonej działalności gospodarczej, nie-
możność realizacji zleceń dla kontrahentów, utrata rynku, utrata renomy na rynku, konieczność re-
dukcji zatrudnienia, a w skrajnych przypadkach nawet upadłość. 

Leszek Zatyka, Aleksandra Florek, praktyka reprywatyzacyjna kancelarii Wardyński i Wspólnicy 

http://www.codozasady.pl/odpowiedzialnosc-odszkodowawcza-wladzy-publicznej/    

RAPORT  NIK    11) Zmiana przepisów regulujących dostęp do tajemnic zawodowych
KNF/UKNF.
Powinna zostać dokonana gruntowana analiza wpływu ograniczeń wynikających z tajemnic zawo-
dowych KNF/UKNF na możliwość skutecznego dochodzenia roszczeń przez osoby poszkodowane 
przez podmioty rynku finansowego. Z ustaleń kontroli wynika, że poszkodowanym obligatariu-
szom, poza informacjami podawanymi do publicznej wiadomości przez KNF, nie są udostępniane 
informacje objęte takimi tajemnicami. Są wśród nich np. wyniki kontroli dokumentujące ska-
lę, okoliczności i mechanizm nadużyć. Mogłyby one w istotny sposób przyczynić się do udowod-
nienia   zasadności dochodzonych roszczeń. Może to prowadzić do sytuacji, w której lepiej chronio-
ny będzie sprawca czynu zabronionego niż jego ofiara. Dotyczy to szczególnie sytuacji, gdy po-
szkodowany decyduje się na dochodzenie roszczeń w postępowaniu cywilnym, w którym spoczywa
na nim ciężar dowodu. Ewentualne zmiany przepisów powinny zmierzać do usunięcia
barier w dochodzeniu roszczeń, by wyważone zostały interesy rożnych  uczestników rynku finanso-
wego.
RAPORT NIK RAPORT NIK 

Pierwsza emisja obligacji GetBack S.A. Pierwsza emisja obligacji GetBack S.A. nastnastąpiła
w dniu 18 kwietnia 2017 r. Na podstawie tego prospektu Spółka przeprowadziła
sześć ofert publicznych obligacji na łączną kwotę 256 mln zł. Obligacje wyemitowane na podstawie
powyższego prospektu zostały wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez
GPW. Spółka część obligacji wyemitowanych poza ofertą publiczną wprowadziła
do alternatywnych systemów obrotu prowadzonych przez GPW oraz BondSpot S.A. 24 kwietnia 
2018 r. (data komunikatu KNF ws. GetBack S.A.) na rynku Catalyst było notowanych 27 serii obli-
gacji wyemitowanych przez  Spółkę o wartości nominalnej ponad 519 mln zł.
Pytanie  brzmi: czy można  było te  same  obligacje wpuścić w dwie oferty ? Raczej  nie, i  
KNF także  winna   to była wiedzieć.
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Grupa kapGrupa kapitaitałowa GetBack S.A. emitowała obligacje korporacyjne zarówno w ramach emisji
publicznych, jak i prywatnych. Wyemitowanych zostało 401 serii obligacji w ramach emisji prywat-
nych na kwotę nominalną 3.560,1 mln zł20, tj. 93,3% kwoty wszystkich emisji oraz sześć serii obli-
gacji emisji publicznych na kwotę nominalną 256,4 mln zł21.

DziaDziałania Spółki polegały na świadomym i celowym zniekształcaniu danych
prezentowanych w sprawozdaniach finansowych Spółki oraz grupy kapitałowej poprzez fałszowa-
nie wartości posiadanych aktywów i osiąganych wyników finansowych w kolejnych okresach 
sprawozdawczych.

SpSpółka naruszyła obowiązki informacyjne poprzez brak ujawnienia kompletnych i rzetelnych 
informacji istotnych dla możliwości realizacji zobowiązań finansowych. Spółka emitując kolejne 
serie obligacji była świadoma zachwiania równowagi pomiędzy terminami spływu należności oraz 
terminami wymagalności zobowiązań oraz tego, że warunkiem ich spłaty będą  kolejne emisje obli-
gacji i ich dojście do skutku. I co - Giełda  i KNF tego nie wiedzieli ?? 

                                                       SKUTEK USTAWY                                                         SKUTEK USTAWY  
    Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z    Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z  20202020  r. poz.r. poz.  89). 89). 

Co więcej, większość emisji  stanowiły emisje prywatne, niepodlegające nadzorowi.    

                                              Czyli, brak obowiązku uznania.                                              Czyli, brak obowiązku uznania.

                                                       SKUTEK USTAWY                                                         SKUTEK USTAWY  
    Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z    Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z  20202020  r. poz.r. poz.  89). 89). 

                    KNF nie mia                    KNF nie miała bieżących informacji o liczbie i zakresie emisji prywatnych
papierów wartościowych. Z uwagi na brak regulacji KNF nie była informowana o zamiarze prze-
prowadzenia oferty prywatnej ani o przydziale papierpapierów wartościowych w emisjach prywatnych.

                                    Ale swoje i tak KNF zrobiła  wg raportu NIK. 

A  poza tym KNF  winna wiedzieć  o powyższym  czyli o braku nadzoru nad  emisjami  prywatny-
mi   i braku regulacji  i  w dodatku posiada  uprawnienia  :  zadania  Komisji   to m.in. udział w 
przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym.  

https://bip.knf.gov.pl/?l=/Komisja/030_Zadania_Komisji/000_Zadania_Komisji.html

Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym,
ubezpieczeniowym i emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatni-
czych oraz nad instytucjami pieniądza elektronicznego 

Nie wymaga to komentarza .

W  działaniach KNF chodziło  więc o  to, żeby nie  było nadzoru  nad    rynkiem  Catalyst i emisja-
mi  prywatnymi  . Bo gdyby było  inaczej,  to zapewniliby  ten   nadzór a  przede wszystkim  zwró-
ciliby uwagę ma  dwa  kanały dystrybucji,  co  nie powinno  było  mieć miejsca w  przypadku  jed-
nych i tych  samych  akcji czy  obligacji. Albo tu albo tu.

 alternatywny 1.«dający możność wyboru między dwiema możliwościami»

Czyli,że poprzez  wpuszczenie tych  obligacji w  ofercie  prywatnej w  Idea  Bank chodziło o  
wpuszczenie  Idea  Banku w  kanał .                                                                                           102.



Przypomnijmy: Członkami Komisji są  podobno sami  fachowcy : 

• Minister właściwy do spraw instytucji finansowych albo jego przedstawiciel – Mateusz  Mo-
rawiecki  - Minister  Finansów  w  trakcie  afery  Get Back- 28.09.2016 do 09.01.2018  

• Minister właściwy do spraw gospodarki albo jego przedstawiciel, 
• Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego albo jego przedstawiciel, 
• Prezes Narodowego Banku Polskiego albo delegowany przez niego członek zarządu Naro-

dowego Banku Polskiego, 
• Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Marek Chrzanowski (ur. 25 stycznia 1981 w Mielcu) – polski ekonomista, doktor habilitowany 
nauk ekonomicznych, nauczyciel akademicki, profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie. W 2016 członek Rady Polityki Pieniężnej, w latach 2016–2018 przewodniczący Ko-
misji Nadzoru Finansowego  odpowiedzialny za  aferę  Get  Back i jej skutki wraz  z członkami 
KNF. I dlatego nie można  było ich ruszyć, tylko  oskarżono  Pana Czarneckiego   jako zasłona
dymna .

W 2017 wydatki na KNF w części 70 wyniosły 216,70 mln zł, a dochody 198,66 mln zł. Prze-
ciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 920 osób, a średnie miesięczne wy-
nagrodzenie brutto 10 538 zł. Co to jest ta  armia  ludzi  ?? Zlikwidować  tę  przykrywkę  i 
molocha i przywrócić  prawidłową  Komisję  Papierów  Wartościowych ! 

KORUPCJA I MAFIA    W 2007 roku została ujawniona przez podmiot Sovereign Capital S.A. 
afera dotycząca pobierania przez pracowników UKNF korzyści majątkowych od podmiotów nadzo-
rowanych. W roku 2009 wyszło na jaw, iż ówczesny przewodniczący KNF – Stanisław Kluza po-
siadał akcje Domu Maklerskiego IDM. W owym czasie brał udział w ofertach publicznych przepro-
wadzanych przez ten podmiot oraz według doniesień prasowych zarobił 1200% na akcjach samego 
IDM. Co warte podkreślenia Dom Maklerski IDM wpadł w problemy finansowe niespełna rok po 
zakończeniu sprawowania funkcji przez Stanisława Kluzę. Fundusz Idea TFI (później zmienił na-
zwę na Inventum, spółka nie była powiązana z bankiem Idea), kontrolowany przez Dom Maklerski 
IDM, upadł w 2014 roku wywołując wieluset milionowe straty wśród klientów.

Dygresja:   Sprawa funduszy Inventum TFI odbiła się szerokim echem w branży funduszy inwesty-
cyjnych. 7 października 2014 r. towarzystwo utraciło licencję na skutek decyzji  KNF na wykony-
wanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych i zarządzaniu nimi. Decyzji 
nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Było to pierwsze takie wydarzenie w historii krajo-
wego rynku TFI. To widocznie  po  to powstała  KNF ! Powołał  ją Lech Kaczyński ustawą z dnia 
21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym.
Towarzystwo powstało w październiku 1999 roku jako pierwsze towarzystwo funduszy inwestycyj-
nych z całkowicie polskim kapitałem, pod nazwą Górnośląskie Towarzystwo Funduszy Inwesty-
cyjnych S.A. Z dniem 16 stycznia 2007 roku zmianie uległa nazwa Towarzystwa na Idea Towarzy-
stwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Idea TFI S.A.). Zostało przejęte  przez  Dom Maklerski IDM  
i upadło.  

 Jeszcze na dodatek:
Zgodnie z art. 19 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym wszystkie wydatki stanowiące kosz-
ty działalności Komisji są pokrywane z wpłat wnoszonych przez podmioty nadzorowane. 

Stanisław Kluza (ur. 2 czerwca 1972 w Lublińcu) – polski ekonomista, doktor nauk ekonomicz-
nych. W 2006 podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza 
oraz minister finansów w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Pierwszy przewodniczący Komisji Nad-
zoru Finansowego (2006–2011).                                                                                                  103.



                                              https://gpwcatalyst.pl/regulacje

Regulacje prawne czyli brak podstawy prawnej działania  systemu ASO w   Catalyst – są   to 
tylko  regulaminy  , takie same  także dla  New Connect,  nie ma żadnej  ustawy jako  prawnej
podstawy  do działania , o czym  KNF ( ale  także  i NIK) powinny wiedzieć ! 

 Brak jest  nawet  zacytowanej  Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowy-
mi (Dz.U. z 2020 r. Poz. 89) oraz  przepisu w  Art.3 p.2)  o alternatywnym  systemie obrotu.  Nie 
ma  w  tej ustawie  także  żadnych przepisów  które  mogłyby posłużyć do   utworzenia  tego syste-
mu , tylko jest  ogólna  informacja .

Art.3.Ilekroć w ustawie jest mowa  o ASO 

ASO –oznacza to alternatywny system obrotu, przez który rozumie się prowadzony poza rynkiem 
regulowanym wielostronny system kojarzący oferty kupna i sprzedaży instrumentów finansowych 
w taki sposób, że do zawarcia transakcji dochodzi w ramach tego systemu, zgodnie z określonymi 
zasadami (   jakimi  nie wiadomo bo  brak jest  tych zasad w  ustawie ) oraz w sposób niemający 
charakteru uznaniowego; 

 W  każdym razie nie ma  mowy w  ustawie o  działalności  tego systemu,  czy zasadach  jego dzia-
łania,  dlatego  utworzono  regulaminy , dodać  należy swoje  własne,  czyli drugi obieg przykryty 
tekstami  marketingowymi i wizerunkowymi oraz pozorami profesjonalizmu.
1. Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Art.3 p.2) 
2. Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu - Załącznik Nr 1 (DOKUMENT INFORMACYJ-
NY) 
3. Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu - Załącznik Nr 2 (Zasady obrotu instrumentami fi-
nansowymi w alternatywnym systemie obrotu) 
4. Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu - Załącznik Nr 4 (Informacje bieżące i okresowe 
przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie 
obrotu na Catalyst)

Regulaminy  o organizacji i działaniu systemu ASO zostały opracowane  na podstawie  uchwał  za-
rządu Giełdy. Na  pewno  je opracował  radca  prawny  czyli  prezes  GWP Sobolewski  , prezes 
GPW  w  latach 2006-2013. W  dodatku w  Regulaminie nr  1  jest   nawet   zamieszczony zapis o  
nadzorze  :
1.Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 
6) Komisji – rozumie się przez to Komisję Nadzoru Finansowego; 
7) organie nadzoru – rozumie się przez to określony na podstawie właściwych przepisów  organ 
nadzoru w Rzeczypospolitej Polskiej, organ nadzoru w innym państwie członkowskim Unii Euro-
pejskiej lub organ nadzoru w państwie, które jest stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodar-
czym;

I tak  wynika z zestawienia powyższego, że   organem nadzoru jest   jednak KNF !  
Ale regulamin  ten jest zaopatrzony  informacją: 

 Cześć ogólna, według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2020 r., z uwzględnieniem zmian 
mających zastosowanie od dnia 1 lipca 2020 r.).  
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Ustawa o nadzorze nad  rynkiem  kapitałowym: 
Dz. U. 2005 Nr 183 poz. 1537 
ale Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z roku 2020 r. poz. 1400 czyli po nowelizacjach i afe-
rze Get Back .

 Art.1.Ustawa określa organizację oraz tryb wykonywania nadzoru nad rynkiem kapitałowym 
Art.4.1. Celem nadzoru jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku kapitałowego, w 
szczególności bezpieczeństwa obrotu oraz ochrony inwestorów i innych jego uczestników, a także 
przestrzegania reguł uczciwego obrotu 
Art.5.Nadzorowi Komisji podlegają podmioty prowadzące działalność na rynku kapitałowym na 
podstawie zezwoleń Komisji lub innego właściwego organu administracji, oraz inne podmioty –w 
zakresie, w jakim ciążą na nich określone w odrębnych przepisach obowiązki związane z uczestnic-
twem w tym rynku, w szczególności: 

7)emitenci dokonujący oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu ustawy o ofercie 
publicznej lub emitenci, których papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulo-
wanym lub które są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, a także emitenci, którzy 
ubiegają się  o dopuszczenie lub wprowadzenie ich papierów wartościowych do takiego obrotu, 

…..które są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu- czyli że  chodzi o  ofertę zarów-
no publiczną  jak i prywatną . Jednak  dopiero od roku 2020. 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym – tekst ogłoszony to była 
zupełnie inna  prosta i krótka  ustawa zaś  tekst  jednolity  czyli obowiązujący z  powyższymi  prze-
pisami o nadzorze obowiązuje dopiero od roku 2020 z dodanym przepisem 10a)   :  Ilekroć w  usta-
wie jest mowa o rynku kapitałowym:  10a) alternatywnym systemie obrotu –rozumie się przez to al-
ternatywny system obrotu w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi . 

A  więc system ASO  czyli  mafia  giełdowa  został podciągnięty pod  legalne  instrumenty finanso-
we. 

A  przedtem był  obrót akcjami Get  Back na podstawie  regulaminów  Giełdy Papierów  Wartościo-
wych i tekstów  marketingowych  czyli wizerunkowych jak też materiałów Get Back.  

 Za  ten stan  rzeczy  odpowiada  sama  KNF oraz  jej członkowie i  Giełda.                             
                                                                                                                                                                
Także Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej   dopiero  z dnia 17 stycznia 
2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

wymienia    4)nadzór nad rynkiem kapitałowym, sprawowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2286, 2243 i 2244), 
ustawy z dnia29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finan-
sowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z2018 r. poz. 512
i 685), ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi
funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z2018 r. poz.1355, 2215, 2243 i 2244), zwanej dalej „ustawą 
o funduszach inwestycyjnych”.

Uwaga: nie ma  w normalnej  ekonomii   takiego określenia jak alternatywne fundusze inwesty-
cyjne-  chodzi  tu o  drugi obieg czyli pranie pieniędzy. Bardzo  sprytne  zapisy. 

 Jest to przerobiona ustawa z  roku 2004 z dodanymi przepisami z  roku 2020 których nie ma w  
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Dz. U. 2004 Nr 146 poz. 1546 USTAWA z dnia 27maja 2004r.o funduszach inwestycyjnych i zarzą-
dzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi 

Nowa  przerobiona i rozbudowana  ustawa została opracowana na podstawie t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 95, 695. 

Takie  oto  manipulacje w  prawie powstały na tle  afery  Get Back. Mimo to  te nowe dodane prze-
pisy  także  nie określają zasad  funkcjonowania  systemu ASO, czy  jest to system  UE  czy USA,  i
nadal   w tym zakresie  obowiązują  własne  wymyślone regulaminy  Giełdy Papierów Wartościo-
wych  czyli czyjś  prywatny   system  ASO nazwany jako  Catalyst i New Connect. 

Nadzór nad rynkiem kapitałowym w Polsce (w tym nad Giełdą Papierów Wartościowych w Warsza-
wie i Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych) w latach 1991-2006 sprawowany był przez 
Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (do 1997 działającą pod nazwą Komisja Papierów Warto-
ściowych), a od 2006 sprawowany jest przez Komisję Nadzoru Finansowego  KNF.  

Na  czym ten nadzór  polega?

• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym  

Art.3.1. Organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym oraz rynkiem instrumentów finansowych, bę-
dących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku, w rozumieniu aktów 
prawnych wydawanych przez instytucje i organy Unii Europejskiej, jest Komisja Nadzoru Finanso-
wego, zwana dalej „Komisją”. 

Art.4.1. Celem nadzoru jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku kapitałowego, w 
szczególności bezpieczeństwa obrotu oraz ochrony inwestorów i innych jego uczestników, a także 
przestrzegania reguł uczciwego obrotu.2.Środki nadzoru określają niniejsza ustawa oraz przepisy 
odrębne. 

Art.5.Nadzorowi Komisji podlegają podmioty prowadzące działalność na rynku kapitałowym na 
podstawie zezwoleń Komisji lub innego właściwego organu administracji, oraz inne podmioty –w 
zakresie, w jakim ciążą na nich określone w odrębnych przepisach obowiązki związane z uczestnic-
twem w tym rynku, w szczególności: 

5)spółki prowadzące rynek regulowany- uwaga -brak jest słowa  giełda czy rynek giełdowy  

11)spółki prowadzące giełdy towarowe  -o  GPW  nie ma  mowy 

                       A  przecież w  ustawie  ważne jest każde słowo  albo  jego brak ! 

Giełda  Papierów Wartościowych GWP w Warszawie ma  wprawdzie    radę nadzorczą ,ale  jako 
spółka  akcyjna a więc  raczej do  takiej spółki nie można  mieć  zaufania.

Tak  więc  skoro nie ma w  ustawie  przepisu  o nadzorze  nad  Giełdą Papierów Wartościowych  to  
jest to równoznaczne z  brakiem  takiego  nadzoru  lub nadzór  ten był dotychczas  iluzoryczny  i 
pozorowany  dla  wizerunku.  Poza  tym  dlaczego nie ma w  ustawie  nazwy Giełda  Papierów 
Wartościowych? Bo nie ma  Komisji Papierów  Wartościowych. Brak jest ponadto  zapisu, że : 

Rynek regulowany w Polsce obejmuje: tylko rynek giełdowy jako  Giełda Papierów Wartościowych
w Warszawie i rynek pozagiełdowy: Regulowany Rynek Pozagiełdowy prowadzony przez Bond-
Spot. 
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A  taki zapis w  ustawie  powinien  być. 

Bowiem  określenie 5)spółki prowadzące rynek regulowany-oznacza  liczbę  mnogą   czyli różne  
takie spółki.                                                           

I – co ciekawe  na  stronie   https://www.knf.gov.pl/

w  zakładce  Podmioty rynku  kapitałowego  brak jest wymienionej  GWP. Giełda  Papierów Warto-
ściowych  jest jednym z  wielu emitentów akcji   na rynku regulowanym  wg tej strony  KNF.  

I jeszcze  jedno na  zakończenie. 

Ta sama USTAWA z dnia 29lipca 2005r.o nadzorze nad rynkiem kapitałowym która  ustanawia  
KNF powołuje się  na  dyrektywy  UE – 7  dyrektyw, a  tylko w jednej z nich   nr  5  jest mowa  o  
dodatkowym nadzorze a nie o zlikwidowaniu  Komisji Papierów Wartościowych :

dyrektywa 2002/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16grudnia 2002r. 
W sprawie dodatkowego nadzoru nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń oraz 
przedsiębiorstwami inwestycyjnymi konglomeratu finansowego i zmieniającej dyrektywy Rady 
73/239/EWG, 79/267/EWG, 92/49/EWG, 92/96/EWG, 93/6/EWG i93/22/EWG oraz dyrektywy 
98/78/WE i2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.Urz. WE L 35 z11.02.2003); 

W  tej dyrektywie chodzi  jednak o coś  innego, w żadnym wypadku nie o likwidację KPW: 

Obowiązujące prawodawstwo wspólnotowe przewiduje wyczerpujący pakiet zasad w sprawie 
nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i przedsiębior-
stwami inwestycyjnymi działającymi na zasadzie autonomicznej oraz instytucjami kredytowymi, 
zakładami ubezpieczeń i przedsiębiorstwami inwestycyjnymi stanowiącymi odpowiednio część gru-
py przedsiębiorstw bankowych/inwestycyjnych lub grup ubezpieczeniowych, tzn. grup prowadzą-
cych jednolitą działalność finansową .

W  celu pozostania skutecznym dodatkowy nadzór nad instytucjami kredytowymi, zakładami 
ubezpieczeń oraz przedsiębiorstwami inwestycyjnymi w konglomeracie finansowym należy stoso-
wać do wszystkich takich konglomeratów, znaczącej międzysektorowej działalności finansowej, co 
ma miejsce w momencie osiągnięcia niektórych progów, bez względu na ich strukturę. Dodatkowy 
nadzór powinien obejmować wszystkie czynności finansowe ustalone w sektorowym prawodaw-
stwie finansowym, a wszystkie podmioty zaangażowane głównie w takie działania, w tym także 
spółki zarządzania aktywami, należy objąć zakresem dodatkowego nadzoru .

Zatem  jest mowa o  jakimś dodatkowym  nadzorze( skądinąd  tak jakby Komisja Papierów  Warto-
ściowych nie wystarczała, a wystarczała ,ale to już  inna  kwestia) z tym, że  zamiast dodatkowego 
nadzoru zlikwidowano  KPW i ustanowiono  KNF.  

Tak więc  jak  zostało  uprzednio  napisane , likwidacja  Komisji  Papierów  Wartościowych po-
prawna nazwa Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG)  była  na szkodę  Polski  i Po-
laków.  
KPWIG działała także  na podstawie  ustawy Dz.U. 1997 Nr 118 poz. 754 USTAWA z dnia 21 
sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi  w której jest mowa o  gieł-
dzie  papierów  wartościowych,  ponadto  była  centralnym organem administracji rządowej .
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12 lipca 2019

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała, że zaprzestaje udzielania odpowiedzi na przesyła-
ne, przez tak zwanych nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego czyli m.in. inwestorów 
czyli ludzi, osób  indywidualnych, informacje o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu podmio-
tów nadzorowanych. Mafia  KNF nie może przekazywać osobom zgłaszającym nieprawidłowości 
informacji o podejmowanych konkretnych działaniach ze względu na obowiązek zachowania tajem-
nicy zawodowej. 

Na pensję szefa i wiceszefów KNF składają się bowiem instytucje nadzorowane, w więc w dużej 
mierze banki o kapitale zagranicznym. W tej sytuacji, w praktyce stają się one chlebodawcami Ko-
misji Nadzoru Finansowego. A zatem, czy Komisja może jeszcze zachować jakąkolwiek niezależ-
ność? Czy też będzie tańczyła tak, jak zagrają ci, którzy składają się na ich wypłaty? 

7 września 2019
KNF zarabia  miliony. Na łapówkach ? 
55 mln zł wyniosły w 2019 r. koszty nadzoru nad rynkiem kapitałowym opłacone przez uczestni-
ków obrotu giełdowego. W tym roku – 2020-  ma to być o 147 proc. więcej 

ZNISZCZYĆ   NAJWIĘKSZY  POLSKI  BANK Z POLSKIM  KAPITAŁEM 

13 listopada 2018 Gazeta Wyborcza ujawniła stenogram  nagranej rozmowy z udziałem bankiera 
Leszka Czarneckiego oraz przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, Marka Chrzanow-
skiego. Według Czarneckiego Chrzanowski miał zapewnić przychylność KNF i NBP oraz usunięcie
z KNF Zdzisława Sokala (przedstawiciela prezydenta w KNF, zwolennika przejęcia banków Czar-
neckiego) w zamian za 1 procent wartości Getin Noble Banku czyli około 40 milionów złotych ła-
pówek. Rozmowa miała odbyć się w marcu 2018, a sam Czarnecki zawiadomił prokuraturę o moż-
liwości popełnienia przestępstwa przez przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego 7 listopa-
da 2018.
 Równocześnie z ofertą Chrzanowskiego były przez Sejm oraz Senat procedowane (z naruszeniem 
zasad legislacji) dwie nowelizacje wprowadzające możliwość przejmowania banków niezależnie 
od ich wielkości, która to operacja – potocznie określana jako „przejęcie banku za złotówkę” – jest 
zbieżna z ofertą Chrzanowskiego.  

Minister Dera powiedział w radiu Zet, że "znam przypadek, zresztą opisywany przez media, jak 
szósty pod względem wielkości bank Hiszpanii Banco Popular został przejęty przez Santandera, co 
prawda nie za złotówkę, tylko za 1 euro. Na czym polega cały mechanizm i kiedy go się stosuje – 
ten mechanizm nie stosuje się do banków, które mają dobrą sytuację, tylko do takich, które tracą 
płynność finansową, które mają problemy……

Kto te problemy stworzył w  przypadku Idea  Banku  ? 

Do takiego przejęcia, jak wynika z nowego przepisu, miałoby dochodzić na mocy decyzji admini-
stracyjnej wydawanej przez Komisję Nadzoru Finansowego  !!!  Czyli, przez  mafię  która  
działała na szkodę  Banku w zmowie z  Giełdą  !! A  może z  tą szarą eminencją  właścicielem  
Giełdy  nieznanym z nazwiska ?! Albo może  z  tym   Rapaforthem? Jawnie i publicznie  przecież 
się wypowiada.Nie jest to żadną  tajemnicą. 
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Wypada  także zwrócić  uwagę, że  jeśli się podpisuje  jakąś ustawę to trzeba  znać się na  termino-
logii oraz  określeniach    dziedzinowych. Brak wiedzy o tym  skutkuje potem stosowaniem niewła-
ściwych przepisów,  dwuznacznych lub wieloznacznych  albo powodujących  luki w prawie. 

Jak można spowodować  deregulację  rynku za pomocą  ustawy? Jak widać  można. 
Jeszcze  jedna  sprawa to  likwidacja  nadzoru bankowego. 
Nadzór bankowy – instytucja monitorująca działalność podległych jej banków komercyjnych, któ-
rej podstawowym celem jest zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa sektora bankowego, a także
tworzenie i kontrola skierowanych do banków norm ostrożnościowych. 
Nadzór bankowy w Polsce sprawowała w latach 1998–2007 Komisja Nadzoru Bankowego (KNB),
której przewodniczył prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP), a w jej skład wchodzili przed-
stawiciele naczelnych władz (przedstawiciele Prezydenta Rzeczypospolitej  Polskiej,  Ministra Fi-
nansów, Prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Przewodniczący Komisji Papierów Warto-
ściowych i Giełd, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego). Zgodnie z przepisami  Lecha  Ka-
czyńskiego to jest ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym z dnia 21 lipca 2006 roku, z dniem
1 stycznia 2008 roku kompetencje Komisji Nadzoru Bankowego przejęła mafijna Komisja Nadzoru
Finansowego (KNF) .

Rozdział 5 - Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe - Nadzór nad rynkiem finansowym.
                            Dziennik Ustaw Dz.U.2020.180 t.j.
| Akt obowiązujący   Wersja od: 18 kwietnia 2020 r. 

Rozdział  5 
Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe
Art.  65.  [Centralne organy administracji rządowej likwidowane przez ustawę] 
1.  Z dniem wejścia w życie ustawy znosi się następujące centralne organy administracji rządowej:
1) Komisję Papierów Wartościowych i Giełd;
2) Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.
2.  Z dniem wejścia w życie ustawy wygasają kadencje:
1) Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd;
2) Przewodniczącego Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.
3.  Z dniem wejścia w życie ustawy likwiduje się urzędy obsługujące Komisję Papierów Wartościo-
wych i Giełd oraz Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.
Art.  66.  [Zniesienie Komisji Nadzoru Bankowego oraz Generalnego Inspektoratu Nadzoru Banko-
wego] 
Z dniem 31 grudnia 2007 r.:
1) znosi się Komisję Nadzoru Bankowego;
2) likwiduje się Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego.
Art.  67.  [Przejęcie zadań znoszonych organów przez Komisję Nadzoru Finansowego] 
1.  Z dniem wejścia w życie ustawy Komisja Nadzoru Finansowego wykonuje zadania należące do-
tychczas do znoszonych organów, o których mowa w art. 65 ust. 1.
2.  Od dnia 1 stycznia 2008 r. Komisja Nadzoru Finansowego wykonuje zadania należące dotych-
czas do Komisji Nadzoru Bankowego.

Rozdział  2   Organizacja nadzoru nad rynkiem finansowym

Art.  3.  [Status prawny i właściwość Komisji Nadzoru Finansowego; nadzór nad działalnością Ko-
misji; organy Urzędu Komisji] 
1.  Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, zwany dalej "Urzędem Komisji", jest państwową 
osobą prawną – nie  organem administracji  rządowej - której zadaniem jest zapewnienie obsłu-
gi Komisji Nadzoru Finansowego i Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.
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2.  Siedzibą Urzędu Komisji jest Warszawa.
3.  Nadzór nad działalnością Urzędu Komisji sprawuje  Prezes Rady Ministrów.

Niestety, w  nowej ustawie brak wielu adekwatnych  przepisów które określały zadania tych  orga-
nów, czyli, że  nastąpiła  deregulacja. Na przykład w Art. 3g jest mowa o sankcjach administracyj-
nych  , ale  przecież  KNF  nie jest  centralnym organem administracji  rządowej  ! 

Czyli, że  KNF nie ma  prawa  sprawować  takiego nadzoru i nie ma  prawa  wydawać żad-
nych decyzji administracyjnych na podstawie  Art 12, w tym takich  jak odwołanie  lub powo-
łanie członka  zarządu banku  i każdej  innej  osoby i  wielu innych  czynności  administracyj-
nych.

Komisja w zakresie swojej właściwości podejmuje uchwały, w tym wydaje decyzje administracyjne
…..niestety, nie jest centralnym organem administracji i nie posiada  takich uprawnień. 

Państwowa  osoba prawna  jaką  jest   KNF wg powyższej  ustawy  ma inne znaczenie. 
Osoba prawna to jednostka organizacyjna (np. Skarb Państwa, przedsiębiorstwo państwowe, bank,
spółka kapitałowa, fundacja, spółdzielnia, stowarzyszenie) stworzona w określonych celach, której 
przepisy szczególne przyznają osobowość prawną i uznają ją za samodzielny podmiot prawa cywil-
nego, mający zdolność do występowania w obrocie prawnym jako podmiot praw i obowiązków. 
Zdolność prawna polega na możliwości posiadania praw i obowiązków w dziedzinie prawa cywil-
nego. Prawo polskie wiążąco określa: tryb powstawania i likwidacji osób prawnych, zakres ich 
działania oraz określa, które jednostki organizacyjne posiadają osobowość prawną
Osobami prawnymi są: spółki kapitałowe, spółdzielnia, przedsiębiorstwo państwowe, jednostki sa-
morządu terytorialnego, Kościół i poszczególne jego jednostki organizacyjne, szkoła wyższa, pań-
stwowa lub samorządowa instytucja kultury, instytut badawczy, partia polityczna, stowarzyszenie 
rejestrowe, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, związek zawodowy, Polski Związek 
Łowiecki, koło łowieckie wpisane do rejestru prowadzonego przez właściwy zarząd okręgowy Pol-
skiego Związku Łowieckiego. 

Podmioty niebędące osobami prawnymi

Osobami prawnymi nie są między innymi: 

• organy władzy państwowej z aparatami towarzyszącymi (z niektórymi wyjątkami, jak 
jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury) 

• oddział osoby prawnej.

   Zdolność do czynności prawnych oznacza możliwość zaciągania zobowiązań i nabywania praw. 
Osoby fizyczne zdolność taką osiągają z chwilą osiągnięcia pełnoletniości, osoby prawne natomiast
osiągają ją z chwilą wpisu do właściwego rejestru (na przykład wpis do Krajowego Rejestru Sądo-
wego). Dopiero od chwili wpisu jednostka jest osobą prawną. Jak piszę powyżej słowo  urząd  jest  
tożsame  ze  słowem organ ale nie w  tej  ustawie.  Wstawione  określenie organy Urzędu Komisji 
ma  na  celu chyba  celowe pomieszanie  pojęć  lub  ich  bezmyślne  zastosowanie.Tym nie mniej 
oznacza  to organ władzy, nie  organ administracji centralnej ,ale  organ władzy. 
    
   W  ogóle cała  w.w  ustawa  jest zła. Nie mówiąc o tajemnicach  zawodowych na  które się  powo-
łuje raport- Informacja  NIK. Winny być  one  ujawnione w  takim przypadku. 

           Jak można spowodować  deregulację  rynku za pomocą  ustawy? Jak widać  można. 
Czyli, że  tak zwana  Komisja  Nadzoru  Finansowego działa  bezprawnie  i dziwne, że  NIK  
tego nie zauważyła. Ale  może  nie znają się  tam na   określeniach.                     
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PODSUMOWANIE.

Jak wynika z powyższego  materiału  sprawa ma  szeroki kontekst, z  jednej  strony dotyczy  afery 
Get Back, z drugiej wrobienia w  tę  aferę  Idea  Banku oraz  bezpodstawnego oskarżenia Pana  
Leszka  Czarneckiego  w  ramach tuszowania działalności  układu  GPW, KNF a  nawet  UOKIK. 
Zostały ujawnione  nowe  okoliczności  które  wymagają  dalszych ustaleń  śledczych  oraz  wyja-
śnień. Z całą  pewnością  jednak  ani  Idea  Bank ani  Pan  Leszek  Czarnecki nie brali udziału w  
przestępczości  zorganizowanej z  udziałem  spółki  Get Back , ale padli  jej  ofiarą  i mają  prawo 
do  roszczenia od Skarbu Państwa, podobnie jak  inwestorzy  indywidualni.  Sąd powinien oddalić  
oskarżenie wniesione  przez  Prokuraturę  przeciwko  Panu Czarneckiemu   jako  niezasadne  i  
wręcz spreparowane  i skierować  sprawę do  ponownego  rozpatrzenia z  uwzględnieniem  ujaw-
nionych  nowych  okoliczności  wraz z  raportem  NIK. 

                                                                                                                                                    
KPK
Art.1.Postępowanie karne w sprawach należących do właściwości sądów toczy się według przepi-
sów niniejszego kodeksu.
Art.2.§1. Przepisy niniejszego kodeksu mają na celu takie ukształtowanie postępowania karnego, 
aby:1)sprawca przestępstwa został wykryty  i pociągnięty do odpowiedzialności karnej, a osoba 
niewinna nie poniosła tej odpowiedzialności;                                                                            
2)przez trafne zastosowanie środków przewidzianych wprawie karnym oraz ujawnienie okolicz-
ności sprzyjających popełnieniu przestępstwa – które  zostały powyżej  ujawnione- 
osiągnięte zostały zadania postępowania karnego nie tylko w zwalczaniu przestępstw, lecz również 
w zapobieganiu im oraz w umacnianiu poszanowania prawa i zasad współżycia społecznego;
3)zostały uwzględnione prawnie chronione interesy pokrzywdzonego przy jednoczesnym poszano-
waniu jego godności; 
§2.Podstawę wszelkich rozstrzygnięć powinny stanowić prawdziwe ustalenia faktyczne. 
                                                                                                                                                       
……………………………………..

  Informacja dla  mediów: 

  Uprzejmie proszę o   podawanie  do wiadomości  publicznej  mojego nazwiska  i imienia a nie  
tylko mówienie, że  jakaś działaczka  narodowa coś  opracowała.  Pomijanie   danych  Autora   jest  
przemilczaniem oraz  zatajeniem.  Nie  jestem przecież osobą  anonimową. Zastrzegam także  koja-
rzenie mojej  osoby z  tak  zwanym  ruchem  narodowym  czy  narodowcami.  Nie  jestem z  nimi 
związana.  Działacz  narodowy  to osoba  która  działa na rzecz  państwa i narodu.  Lista wybitnych 
działaczy narodowych i ludzi  bardzo  wykształconych  jest tu :                                                           

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Polscy_działacze_narodowi  

Jest to inna  kategoria.
Raczej  chodzi o postacie  historyczne. Można się  z  listą zapoznać. 
Opracowanie ukończono w  dniu  26.10.2020.
mmgr  Krystyna  Ziemlańska  gr  Krystyna  Ziemlańska  
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                                                                 A  to na dodatek. Szuja i szeryf czyli Wielki  Szu.      A  to na dodatek. Szuja i szeryf czyli Wielki  Szu. 
UOKIK czuje się  bezkarny pomimo  raportu NIK i  atakuje  bezpodstawnie  drugi bank Leszka  
Czarneckiego czyli  jaka  mafia  działa 
26.10.2020   Getin Noble Bank pod lupą UOKiK. W tle afera GetBack 
Prezes Urzędu Tomasz Chróstny wydał trzy decyzje dotyczące Getin Noble Banku, kwestionując 
sposób oferowania obligacji GetBack, niedozwolone klauzule i jednostronną zmianę umów.
Same naciągnięte  zarzuty zmieszane  wizerunkowo z  aferę  Get Back  oraz wymyślona  kara na 
bank  7  milionów.Nie robi się czegoś takiego ,ale przeprowadza  postępowanie wyjaśniające i 
wskazuje na niewłaściwości oraz  zaznacza termin od  ich usunięcia  lub zmiany, jeśli  nieprawidło-
wości  rzeczywiście  miały miejsce.   Każdy ma prawo do  udzielenia  wyjaśnień.Z  artykułu wyni-
ka, że  Bank wdrożył zmiany ,ale  należy najpierw  ustalić  ich zasadność  oraz  czy  mogą  mieć  
negatywny wpływ i dopiero po  takim  terminie czyli braku wyjaśnień  lub  niedostosowania zmian 
można nałożyć  jakąś  karę.   Ale  kara  to sposób  żeby tylko  się jakoś czepić  i skopać  leżącego. 
Dowalić i dokopać ,  bo jestem bezkarnym  organem władzy a   przede wszystkim  osłabić  wizeru-
nek banku, i tak zadłużonego z powodu  problemów z  kursem  franka. Jako prezes UOKiK  To-
masz Chróstny   jest członkiem  bezprawnej Komisji Nadzoru Finansowego z głosem dorad-
czym. 
Więcej  tu :  https://biznes.interia.pl/gieldy/aktualnosci/news-getin-noble-bank-pod-lupa-uokik-w-
tle-afera-getback,nId,4816601

  Wizerunek  szeryfa Ziobro  i jego kłamstwa czyli tak działa  prokuratura .O raporcie NIK Wizerunek  szeryfa Ziobro  i jego kłamstwa czyli tak działa  prokuratura .O raporcie NIK 
ani słowa  ani słowa      
26.10.2020  Interia  Afera GetBack: Pierwszy akt oskarżenia 
Prokuratura skierowała do sądu pierwszy akt oskarżenia w sprawie afery GetBack. Dotyczy on 16 
osób, w tym m.in. byłego prezesa zarządu GetBack. Postawiono w nim ok. 30 zarzutów dotyczą-
cych oszustw i wyprowadzenia pieniędzy na kwotę ok. 3 mld zł. - W postępowaniu przygotowaw-
czym ws. afery GetBack zabezpieczyliśmy bezprecedensową kwotę 400 mln zł. To było możliwe 
dzięki przepisom dot. rozszerzonej konfiskaty finansowej - powiedział minister sprawiedliwości i 
prokurator generalny Zbigniew Ziobro.- Chciałem państwa poinformować, że prokurator regionalny
w Warszawie, który jest kierownikiem zespołu śledczego w sprawie GetBack, skierował do Sądu 
Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia w sprawie tzw. afery GetBack. To jest pierwszy z aktów 
oskarżenia w tej sprawie, dotyczy on 16 oskarżonych, w tym Konrada K., byłego prezesa zarządu 
GetBack, Jarosława A. i Tobiasza B. - byłych prezesów Idei Banku oraz Dariusza N. oraz Małgo-
rzaty Sz. - członków zarządu Idea Banku - przekazał na konferencji prasowej prok. Bogdan Święcz-
kowski.Jak dodał, akt oskarżenia liczy 1200 stron oraz dotyczy 16 osób. - Jest ok. 30 zarzutów do-
tyczących oszustw i wyprowadzenia !! pieniędzy na łączną kwotę ok. 3 mld zł, gdzie pokrzyw-
dzonych jest 9 tys. osób - podkreślił. Dodał, że w tej sprawie zostanie jeszcze skierowany do sądu 
"niejeden akt oskarżenia".Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej prokurator krajowy Bog-
dan Święczkowski opisał w jaki sposób działali sprawcy. - Otóż w 315 emisjach GetBack wyemito-
wał ponad 5 mln obligacji, które następnie były za pośrednictwem różnego rodzaju banków czy do-
mów maklerskich proponowane zwyczajnym Polakom i inwestorom - mówił Święczkowski.
Jak zaznaczył, ci inwestorzy byli wprowadzani w błąd co do stanu finansowego firmy GetBack, ra-
tingu, czy co do możliwości zarobienia na tym pieniędzy. - Tak 9 tys. osób poniosło szkodę w wy-
sokości około 3 mld złotych - powiedział Święczkowski.
Podejrzanych jest łącznie 75 osób
Dodał, że prokuratura w tej sprawie natychmiast po złożeniu zawiadomienia przez KNF podjęła 
śledztwo. - Niespełna dwa tygodnie, trzy tygodnie został powołany moją decyzją zespół śledczy (...)
W kolejnych kilku dniach doszło do pierwszych przeszukań i zabezpieczenia dokumentów, nośni-
ków informacyjnych, a także mienia. Już po niespełna dwóch miesiącach doszło do zatrzymania 
głównego podejrzanego pana Konrada K. Tak działa prokuratura pod rządami prokuratora ge-
neralnego Zbigniewa Ziobro - przekazał Święczkowski.(……)                                            
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