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tykorupcyjnego, Chrzanowski zdąży spędzić 
w swoim gabinecie trzy godziny. Nawet agen-
ci kontrolowanych przez PiS służb przyznają, 
że to nie powinno mieć miejsca. Chrzanowski 
mógł zacierać ślady.

CZKAWKA PO GETBACK
Przypomnijmy – banki Czarneckiego od 
lat słynęły z agresywnej strategii rynko-
wej. Oferowały klientom polisolokaty, kredy-
ty frankowe i wysokooprocentowane pożyczki. 
Niektóre z tych instrumentów można uznać 
za toksyczne, potencjalnie niebezpieczne dla 
klientów banków. Specyfi czny portfel kredy-
towy z czasem przełożył się na problemy ze 
ściąganiem wierzytelności. Stąd w grupie finansowej wroc-
ławskiego multimilionera pojawiła się spółka windykacyjna 
GetBack.

W 2016 r. Czarnecki ją sprzedał. GetBack zaczął szybko 
rosnąć, stając się przy okazji sponsorem wydarzeń i ini-
cjatyw organizowanych przez obóz władzy – jak huczne 
wręczenie Julii Przyłębskiej nagrody „Człowieka Wolno-
ści”, przyznanej przez tygodnik „Sieci” należący do bra-
ci Karnowskich, a wspierany fi nansowo przez twórcę 
SKOK-ów senatora Grzegorza Biereckiego.

W 2017 r. mniej więcej dwie trzecie wierzytel-
ności skupowanych przez GetBack pochodziło od 
banków powiązanych z państwowym właścicie-
lem – takich jak Alior, PKO BP czy Pekao SA. Od 
tego ostatniego GetBack kupił pakiet długów za 
140 mln zł. Wcześniej bank wyceniał go na ok. 
66 mln zł.

Choć grupa fi nansowa Leszka Czarneckiego 
nie była już kapitałowo powiązana z GetBackiem, 
to jego Idea Bank ochoczo handlował obligacja-
mi tej fi rmy. Ich wartość ostatecznie okazała się 
mocno wątpliwa, na papierach dłużnych GetBack 
9 tys. inwestorów straciło w sumie 2,5 mld zł – trzy 
razy więcej niż w aferze Amber Gold.

Co to ma wspólnego z aferą w KNF?
Czarnecki utrzymuje, że Idea handlowała obligacja-

mi GetBacku bez jego zgody. 10 lipca złożył nawet w tej 
sprawie doniesienie do prokuratury na byłych szefów 
Idea Banku – w tym na prezesa Jarosława Augustynia-
ka. Doniósł także na kilku innych menedżerów i zawia-
domił o tajemniczej śmierci jednego z nich. – Rzekomo 
wypadł z łódki i zginął. Ale to był doświadczony żeglarz 
i wytrawny pływak – mówi osoba znająca kulisy sprawy.

Zawiadomienia trafiły do Prokuratury Rejonowej 
Warszawa-Wola, która – choć dawno minął prze-
pisowy termin 30 dni – nie zawiadomiła Czarne-
ckiego o wszczęciu lub odmowie postępowania. 
Sprawy trafiły do Prokuratury Okręgowej, pro-
wadzącej śledztwo w sprawie GetBacku, a – co cieka-

we – pełnomocnikiem Augustyniaka został 
Maciej Zaborowski, bliski współpracownik 
Zbigniewa Ziobry, który wcześniej bronił in-
teresów obecnego ministra sprawiedliwości 
w licznych sporach sądowych.

Agresywna polityka handlowa banków Czar-
neckiego, w połączeniu ze zmianami w prawie 
(choćby wdrożeniem podatku bankowego), 
oznaczała potężne ryzyko fi nansowe dla jego 
banków, które półtora roku temu zaczęło się 
krystalizować.

TROSKLIWE PAŃSTWO
W maju 2017 r. Ministerstwo Finansów 
rozpoczęło prace nad zaostrzeniem rygo-

rów fi nansowych dla banków, by były przygotowane na kolej-
ny ewentualny kryzys. Po wielkim kryzysie fi nansowym z 2008 

roku kilka krajów zmuszonych do ratowania swoich syste-
mów bankowych (choćby Irlandia) otarło się bowiem 

o bankructwo. Dlatego Unia wdraża stopniowo coraz 
wyższe wymagania kapitałowe. Kraje UE uzgodniły na-
wet przepisy, które w skrajnych przypadkach pozwa-
lają wywłaszczać właścicieli banków, gdy ci nie radzą 

sobie z zarządzaniem. Odebrane decyzją regulatora 
banki miałyby trafi ać w ręce bardziej sprawnych 
zarządców i mogłyby liczyć na dofinansowanie 
w celu restrukturyzacji lub nawet w miarę bez-
bolesnego bankructwa. – W wyjątkowych sytua-
cjach takie przepisy mogą znaleźć zastosowanie, 

ale trzeba do nich podchodzić wyjątkowo ostroż-
nie. Każde nadużycie, czy nawet nie dość przej-

rzysta konstrukcja takich przepisów, sprawi, że 
inwestorzy zagraniczni trzy razy zastanowią się, za-

nim zainwestują w banki w takim kraju – mówi Je-
rzy Bańka, wiceprezes Związku Banków Polskich.

NIELEGALNE. BYŁO
W grudniu ubiegłego roku, kiedy zaostrzone 
kryteria kapitałowe weszły w życie, stało się 

jasne, że Getin Noble Bank i Idea Bank nie spełnia-
ją warunków. Sam Getin wymagał miliarda złotych 
dofi nansowania, a umoczona w GetBack Idea zaczęła 
wręcz tonąć w gigantycznych stratach. Stąd forsowa-
ny przez Zdzisława Sokala ( jak twierdzi w nagra-
niach Marek Chrzanowski) pomysł wywłaszczenia 
Leszka Czarneckiego, czyli oddania jego banków 
w inne ręce, a następnie postawienia ich na nogi za 
2 mld zł z rezerw Bankowego Funduszu Gwarancyj-
nego, tworzonych z przymusowych składek banków.

„To jest sprzeczne z prawem” – zauważa w rozmo-
wie z Chrzanowskim właściciel Getinu i Idei.

„Jest sprzeczne, ale rozmawiamy przy pełnej 
dyskrecji, tak?” – odpowiada mu szef KNF.

Rozmowa miała miejsce w czerwcu. To, co wtedy 
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Marek 
Chrzanowski
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