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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1141/2009, którą złożył A.K. (Polska) w sprawie niewdrożenia przez 
władze polskie dyrektywy 97/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie systemów rekompensat dla inwestorów

1. Streszczenie petycji

Składający petycję informuje, że polskie władze w niewłaściwy sposób wprowadziły 
przedmiotową dyrektywę do polskiego ustawodawstwa i w tej kwestii zwraca szczególną 
uwagę na art. 13 dyrektywy stanowiący, że „państwa członkowskie zapewnią, aby prawo 
inwestora do rekompensaty mogło stanowić przedmiot skargi inwestora przeciwko systemowi 
rekompensat”. Składający petycję zwraca uwagę, że ta okoliczność ma poważne 
konsekwencje dla polskich inwestorów, którzy padli ofiarą bankructwa spółek WGI DM 
i WGI Consulting. W związku z tym składający petycję zwraca się do Parlamentu 
Europejskiego o interwencję w celu zapewnienia, by właściwe polskie władze respektowały 
tę dziedzinę obowiązującego prawodawstwa UE i aby poszkodowani inwestorzy otrzymali 
rekompensatę współmierną do poniesionych strat.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 listopada 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 11 maja 2010 r.

Składający petycję formułuje następujące skargi:

- uważa on, że art. 13 dyrektywy w sprawie systemów rekompensat dla inwestorów
1997/9/WE (ICSD) nie został transponowany, ponieważ w Polsce nie istnieje prawo do 
odwołania się od decyzji systemu rekompensat przed specjalnym sądem; 
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- przekonuje on, że naruszono art. 12 ICSD, ponieważ system rekompensat ma pierwszeństwo 
przed inwestorami w ramach procedury upadłościowej;

- uważa on, że naruszono art. 9 ICSD ze względu na czas pracy wykonywanej przez zarządcę. 
Według składającego petycję zwłoka ta stanowi naruszenie także art. 47 Karty praw 
podstawowych UE oraz art. 2 i 4 ICSD;

- twierdzi on, że naruszono art. 9 i 10 ICSD, ponieważ rzeczone przedsiębiorstwo 
inwestycyjne, WGI DM, nie przekazało inwestorom odnośnych informacji. 

Składający petycję skontaktował się z Komisją w dniu 10 grudnia 2007 r., po ogłoszeniu 
upadłości przedsiębiorstwa inwestycyjnego WGI Dom Maklerski SA, którego był klientem. 
Poinformował on, że w ramach polskiego systemu rekompensat inwestorom nie zapewnia się 
zwrotu kosztów, który jest wymagany na mocy dyrektywy w sprawie systemów rekompensat 
dla inwestorów 1997/9/WE (ICSD). Komisja zainicjowała postępowanie w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

Komisja otrzymała kilka skarg w tej samej sprawie. W dniu 23 stycznia 2008 r. Komisja 
wystosowała pismo do Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej, zwracając się 
o przekazanie więcej informacji na ten temat. Po otrzymaniu odpowiedzi władz polskich 
z dnia 3 marca 2008 r. oraz dalszej wymianie informacji z władzami polskimi Komisja 
postanowiła zamknąć postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego i poinformowała o tym skarżącego w piśmie z dnia 30 kwietnia 2008 r.

W dniu 30 maja 2008 r. składający petycję/skarżący przesłał Komisji informacje dodatkowe. 
Jednak ze względu na brak nowych danych Komisja potwierdziła zamknięcie postępowania 
w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w dniu 26 czerwca 2008 r. 
i poinformowała o tym skarżącego w piśmie z dnia 3 września 2008 r.

Następnie doszło do kilkakrotnej wymiany korespondencji ze skarżącym. W piśmie z dnia 
10 września 2008 r. skarżący zwrócił się o udzielenie mu dostępu do dokumentów 
dotyczących jego sprawy. Otrzymał on odpowiedź w dniu 8 października 2008 r. Komisja 
udzieliła odpowiedzi na jego kolejne pisma z dnia 15 października 2008 r. i 11 grudnia
2008 r. pismami odpowiednio z dnia 12 listopada 2008 r. i 2 lutego 2009 r. W piśmie z dnia
2 lutego 2009 r. poinformowano skarżącego o decyzji Komisji o zaprzestaniu korespondencji 
w tej samej sprawie, zgodnie z sekcją 4 kodeksu dobrego postępowania administracyjnego
przyjętego w dniu 13 września 2000 r. i opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Wspólnot 
Europejskich L 267 z 20.10.20001. W swoim piśmie Komisja odniosła się w szczególności do 
jednego z tematów poruszanych przez składającego petycję, a mianowicie do wdrażania 
art. 13, w którym wymaga się, by państwa członkowskie zapewniły, że prawo inwestora do 
rekompensaty może stanowić przedmiot skargi inwestora przeciwko systemowi rekompensat. 
Komisja wyjaśniła, że „art. 13 ICSD został transponowany w art. 140 ust. 7 Ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. Ponadto skarżący zawsze mogą odwołać 
się do właściwego organu i zainicjować działania przed sądami”.

Po otrzymaniu od skarżącego nowego pisma z dnia 28 lipca 2009 r. Komisja wystosowała 

                                               
1 http://ec.europa.eu/civil_society/code/index_en.htm.
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w dniu 19 października 2009 r. drugie pismo, wyjaśniając, że uważa sprawę za zamkniętą. 
Odpowiedź na to pismo otrzymano od skarżącego w dniu 23 października 2009 r.

Po tym, jak skarżący złożył petycję w Parlamencie Europejskim w dniu 6 sierpnia 2009 r.,
Komisja wystosowała nowe pismo do Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej 
w dniu 23 grudnia 2009 r., zapytując konkretnie o art. 13 ICSD. Odpowiedź otrzymano w 
dniu 10 lutego 2010 r. W swojej odpowiedzi władze polskie wyjaśniają, że prawne środki 
apelacji są dostępne dla inwestorów zarówno w ramach postępowania upadłościowego, jak 
i roszczeń cywilnych. W odniesieniu do postępowań upadłościowych środki te dostępne są na 
mocy art. 256 ust. 1 prawa upadłościowego, który zezwala inwestorom na zgłaszanie roszczeń 
sędziemu-komisarzowi. W odniesieniu do roszczeń cywilnych władze polskie poinformowały 
Komisję, że środki dostępne są zarówno dla inwestorów, których nazwisko nie figuruje 
w rejestrze inwestorów, jak również dla inwestorów, których nie satysfakcjonuje kwota 
rekompensaty.

Odnośnie do domniemanego braku transpozycji art. 13 ICSD

Komisja nie znalazła dowodu niewłaściwego wdrażania przez Polskę art. 13 ICSD. Już 
w piśmie z dnia 2 lutego 2009 r. poinformowała ona skarżącego, że art. 13 ICSD został 
transponowany w Polsce w oparciu o art. 140 ust. 7 Ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r., która nadal obowiązuje w Polsce. Tę ocenę Komisji 
potwierdzono w trakcie nieformalnej dyskusji z władzami polskimi, a także na piśmie, 
w formalnej odpowiedzi Ministerstwa Finansów z dnia 10 lutego 2010 r. W piśmie z dnia
10 lutego 2010 r. władze polskie wyjaśniają, że możliwości apelacji są dwojakie. Z jednej 
strony apelacja jest możliwa na podstawie postępowania upadłościowego przed 
sędzią-komisarzem na mocy art. 252 ust. 1 polskiego prawa upadłościowego. Z drugiej strony
apelacja jest możliwa w oparciu o roszczenia cywilne na mocy art. 140 ust. 6 oraz art. 140 
ust. 7 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r.

Skarżący odnosi się do postanowienia sądu z dnia 26 lutego 2008 r., które nie dotyczyło go 
bezpośrednio i musi w całości podlegać ocenie na podstawie dostępnych faktów. 
Postanowienie to dotyczy postępowania upadłościowego i nie uniemożliwia wystąpienia 
z roszczeniem cywilnym przez inwestora, który albo nie figuruje w rejestrze opracowanym 
przez syndyka masy upadłości, albo nie jest usatysfakcjonowany kwotą przyznanej 
rekompensaty. Ponadto należy zauważyć, że w swojej petycji do Parlamentu Europejskiego 
składający petycję wyraźnie przyjmuje do wiadomości możliwość skorzystania ze środka 
cywilnego. Istotnie przekonuje on, że „nie jest możliwe, by skarga przeciwko [systemowi
rekompensat] KDPW złożona w zwykłym sądzie była tym samym, co skarga przeciwko 
systemowi rekompensat w rozumieniu art. 13 dyrektywy 97/9/WE”. Komisja nie zgadza się 
z tym argumentem, ponieważ art. 13 ICSD to bardzo ogólny przepis, który wymaga 
zapewnienia możliwości wniesienia przez inwestora apelacji przeciwko systemowi 
rekompensat. A zatem, w przeciwieństwie do tego, co składający petycję twierdził 
w przedmiotowej petycji, art. 13 ICSD daje państwom członkowskim prawo wyboru sposobu 
wnoszenia apelacji zgodnie z krajowymi procedurami upadłościowymi i sądowymi.

Odnośnie do domniemanej nieprawidłowej transpozycji art. 12 ICSD
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Jak zakomunikowano skarżącemu w piśmie z dnia 8 października 2008 r., w art. 12 
dyrektywy 97/9/WE ustanawia się prawa subrogacji systemu rekompensat w ramach 
procedury upadłościowej. Nie ma to jednak znaczenia dla organizacji procedury 
upadłościowej, którą pozostawia się państwom członkowskim (punkt 8 preambuły dyrektywy
1997/9/WE). Kwestia pierwszeństwa zwrotu w trakcie procedury upadłościowej wchodzi 
w zakres prawa krajowego.

Odnośnie do domniemanej nieprawidłowej transpozycji art. 9 ICSD

W art. 9 ust. 1 ICSD nakłada się obowiązek wypłacenia inwestorom odszkodowania 
„w możliwie najkrótszym terminie” i najpóźniej trzy miesiące po tym, jak wybór i kwota 
należności zostaną ustanowione (art. 9 ust. 2 ICSD). Przepis ten jednak nie określa żadnej 
zwłoki w odniesieniu do ustalania tych danych przez syndyka masy upadłości. Kwestia ta jest 
rozstrzygana w ramach krajowej procedury upadłościowej.

W odniesieniu do domniemanego naruszenia art. 2 i 4 ICSD, jak również art. 47 Karty praw 
podstawowych UE składający petycję nie przedstawia żadnego dowodu prawnego na takie 
naruszenie ze względu na pośredni skutek zwłoki w wypłacie rekompensaty. 

Odnośnie do domniemanego naruszenia art. 9 i 10 ICSD

Kwestie szczegółowego zastosowania w konkretnej sprawie przepisów transponujących art. 9 
i 10 ICSD i żądania przekazania klientowi pewnych informacji leżą w gestii krajowych 
organów nadzoru i sądów krajowych.

Wnioski

Na podstawie przedmiotowej petycji nie można ustalić żadnego dowodu na nieprawidłową 
transpozycję czy konsekwentnie prowadzone niewłaściwe działania w Polsce w odniesieniu 
do ISCD. 

Ponadto Komisja zainicjowała w lutym 2009 roku konsultacje w sprawie przeglądu ICSD. Na 
podstawie wyników tych konsultacji przegląd będzie prawdopodobnie dotyczył kwestii 
związanych ze zwłoką w wypłacie rekompensaty. 


