
 

 

 

    
 

 

Uchwała nr 4/I 

Rady Domów Maklerskich 

z dnia 3 listopada 2011 

w sprawie reprezentacji przez Pana Janusza Czarzastego Izby Domów Maklerskich 

 

 

 

W związku z upublicznioną informacją na temat sporu sądowego Pana Janusza Czarzastego ze spółką zależną 

z grupy kapitałowej Giełdy, Rada Domów Maklerskich po analizie prawnej sytuacji, a także w oparciu o najwyższe 

standardy rynku kapitałowego oświadcza, że:  

nie zaistniały przesłanki prawne ani żadne inne do uznania Prezesa Janusza Czarzastego osobą niepożądaną w 

kontaktach z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie.  

 

W dniu 20 października br. Rada Domów Maklerskich w czasie nadzwyczajnego posiedzenia zapoznała się 

z oświadczeniem Prezesa Janusza Czarzastego w wyżej wymienionej sprawie. Z oświadczenia wynika, że proces 

sądowy Pana Janusza Czarzastego ze spółką zależną Giełdy dotyczy sporu z byłym pracodawcą o niewypłacenie 

należnego wynagrodzenia wynikającego z umowy o pracę oraz sprostowania świadectwa pracy w kwestii okresu 

zatrudnienia oraz wymiaru przysługującego urlopu i tym samym podlega właściwości sądu pracy.  

 

W dniu 28 października 2011 roku Rada Domów Maklerskich otrzymała opinię prawną kancelarii Wojnar, Gajek 

i Wspólnicy w wyżej wymienionej sprawie. Opinia kancelarii prawnej na temat potencjalnego konfliktu interesów 

jest następująca: „… W naszej opinii, przedmiot i zakres opisanych wyżej sporów, charakter relacji IDM i Giełdy 

oraz prowadzonej przez te podmioty działalności, nie daje jakichkolwiek podstaw dla stwierdzenia, iż związane z 

ww. sporami roszczenia Pana Janusza Czarzastego, mogą wpływać na brak możliwości reprezentowania IDM 

przez Pana Janusza Czarzastego w relacjach z Giełdą.” 

 

Mając na względzie charakter sporu prawnego, Rada Domów Maklerskich uznała, że nie może on stanowić 

podstawy do kwestionowania wiarygodności Pana Janusza Czarzastego jako Prezesa IDM, reprezentanta 

środowiska maklerskiego. Pan Janusz Czarzasty został wybrany na stanowisko Prezesa Izby Domów Maklerskich 

w drodze prawomocnej decyzji Walnego Zgromadzenia Członków Izby w dniu 18 października 2011 roku. Przy 

wyborze Pana Janusza Czarzastego na stanowisko Prezesa Izby jej członkowie kierowali się przesłankami 

merytorycznymi, mając na względzie interes wszystkich uczestników rynku kapitałowego. 

 

Rada Domów Maklerskich nie znalazła podstaw do podważenia wiarygodności Prezesa Janusza Czarzastego 

i potwierdza tym samym, że Pan Janusz Czarzasty jest Prezesem Izby Domów Maklerskich. Pan Prezes Janusz 

Czarzasty jest upoważniony do reprezentowania środowiska na spotkaniach z instytucjami rynku kapitałowego.  

 

 

 


