
 

Kancelaria Publiczna 

Typ raportu:  bieżący 

Numer:  19/2016 

Spółka:   CDRL S.A. 

Tytuł:  Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejn ą kadencj ę  

Zarząd Spółki CDRL S.A. (dalej: Spółka) niniejszym informuje, iż dnia 17 maja 2016 r. Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie powołało członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.  

W związku z rezygnacją z kandydowania do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję przez Pana 
Marcina Dworczaka, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 14/2016 z dnia 20 kwietnia 
2016 r., w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji powołano Panią Barbarę Dworczak, której Rada 
Nadzorcza powierzyła funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej. 

Ponadto, w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji powołano dotychczasowych członków Rady 
Nadzorczej, tj. Pana Ryszarda Błaszyka (jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej), Pana Jacka 
Mizerkę (jako Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej), Panią Edytę Kaczmarek- Przybyłę (jako 
Członka Rady Nadzorczej) oraz Panią Agnieszkę Nowak (jako Członka Rady Nadzorczej). 

Życiorysy członków Rady Nadzorczej stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego. 

Podstawa prawna : art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej - informacje bieżące i okresowe 

Osoby reprezentuj ące spółk ę: 

• Marek Dworczak Prezes Zarz ądu 

• Tomasz Przybyła- Wiceprezes Zarz ądu 

 



Życiorys 
 
Ryszard Błaszyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej został powołany na okres 
wspólnej, nowej pięcioletniej kadencji w dniu 17 maja 2016 r. Nowa kadencja upłynie 
w dniu 17 maja 2021 roku. Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej wygaśnie zaś 
z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 
rok 2020. 
 
Pan Ryszard Błaszyk jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji. Dyplom magistra prawa otrzymał w 1977 roku. 
Jest także absolwentem Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego Uniwersytetu 
Warszawskiego w latach 1985/86. Ukończył liczne kursy i szkolenia (w tym zagraniczne) 
związane z prawem podatkowym i gospodarczym. 
 
Doświadczenie zawodowe: 
 
Swoją praktykę zawodową Pan Ryszard Błaszyk rozpoczął w 1968 roku, będąc 
zatrudniony na coraz wyższych stanowiskach w administracji skarbowej (od stanowiska 
inspektora do Dyrektora Izby Skarbowej). Po rezygnacji ze stanowiska Dyrektora 
Izby Skarbowej otworzył własną kancelarię podatkową w Poznaniu (1991 r.) a następnie 
w 1997 r. uzyskał tytuł doradcy podatkowego (nr wpisu 00004). Pan Ryszard Błaszyk 
kontynuuje swoją działalność gospodarczą, świadcząc usługi doradztwa podatkowego i 
obsługi ksiąg rachunkowych.  
 
Pan Ryszard Błaszyk nie wykonuje poza przedsiębiorstwem innej działalności, która jest 
konkurencyjna w stosunku do Emitenta ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako 
wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani 
nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 
 
Pan Ryszard Błaszyk nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym 
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 



Życiorys 
 
Jacek Mizerka - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej został powołany na okres 
wspólnej, nowej pięcioletniej kadencji w dniu 17 maja 2016 r. Nowa kadencja upłynie w 
dniu 17 maja 2021 roku. Mandat Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wygaśnie zaś 
z dniem  odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 
rok 2020. 
 
Pan Jacek Mizerka jest absolwentem Uniwersytetu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 
(AEP) - Wydziału Planowania i Zarządzania. Dyplom magistra ekonomii otrzymał w 1983 
r., w roku 1992 - stopień doktora nauk ekonomicznych, a w roku 2006 stopień doktora 
habilitowanego nauk ekonomicznych. 
 
Doświadczenie zawodowe: 
 
Swoją praktykę zawodową Pan Jacek Piotr Mizerka rozpoczął w 1982 roku w Akademii 
Ekonomicznej w Poznaniu, a w latach 1982-1993 był zatrudniony w AEP jako pracownik 
naukowo-techniczny, później asystent, a następnie w latach 1993-1996 w Akademii 
Rolniczej w Poznaniu jako specjalista (współpraca z Polsko-Amerykańskim Programem 
Doradztwa Rolniczego), w latach 1996-2008 w AEP na stanowisku adiunkta, a od 2008 
– na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W roku 2008 został wybrany na stanowisko 
prorektora ds. finansów i rozwoju na kadencję 2008-2012, a w 2012 ponownie wybrany 
na stanowisko prorektora ds. edukacji i studentów. 
 
Pan Jacek Mizerka nie wykonuje poza przedsiębiorstwem innej działalności, która jest 
konkurencyjna w stosunku do Emitenta ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako 
wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani 
nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 
  
Pan Jacek Mizerka nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 



Życiorys 
 
Edyta Kaczmarek Przybyła – Członek Rady Nadzorczej została powołana na okres 
wspólnej, nowej pięcioletniej kadencji w dniu 17 maja 2016 r. Nowa kadencja upłynie 
w dniu 17 maja 2021 roku. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygaśnie zaś z dniem  
odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2020. 
 
Pani Edyta Kaczmarek Przybyła jest absolwentem Akademii Medycznej w Poznaniu 
Wydziału Lekarskiego. Dyplom lekarza stomatologa otrzymała w 1993 r. 
 
Doświadczenie zawodowe: 
 
Swoją praktykę zawodową Pani Edyta Kaczmarek-Przybyła rozpoczęła w 1993 roku w 
Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie, gdzie była zatrudniona do 1998 jako lekarz 
stomatolog, a następnie prowadziła prywatny gabinet stomatologiczny, aż do dnia 
dzisiejszego.  
 
Pani Edyta Kaczmarek Przybyła nie wykonuje poza przedsiębiorstwem innej 
działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do Emitenta ani nie uczestniczy w 
spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek 
organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako 
członek jej organu. 
  
Pani  Edyta Kaczmarek Przybyła nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 
Sądowym. 



Życiorys 
 
Agnieszka Nowak – Członek Rady Nadzorczej została powołana na okres wspólnej, 
nowej pięcioletniej kadencji w dniu 17 maja 2016 r. Nowa kadencja upłynie z w dniu 
17 maja 2021 roku. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygaśnie zaś z dniem  odbycia 
walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2020. 
 
Pani Agnieszka Nowak jest absolwentką Politechniki Poznańskiej w Poznaniu Wydziału 
Budownictwa, kierunek Architektura i Planowanie Przestrzenne. Dyplom magister 
inżynier architekt otrzymała w 1997 r. 
 
Doświadczenie zawodowe: 
 
Swoją praktykę zawodową Pani Agnieszka Nowak rozpoczęła w 1998 roku w 
Przedsiębiorstwie Inwestycyjno- Projektowym Standard w Lesznie, a w latach 1998-
2002 była zatrudniona w PIP Standard jako architekt. Następnie od 2002 została 
zatrudniona w spółce CDRL S.A. na stanowisku głównego projektanta. 
 
Pani Agnieszka Nowak nie wykonuje poza przedsiębiorstwem innej działalności, która 
jest konkurencyjna w stosunku do Emitenta ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej 
jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej 
ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 
  
Pani  Agnieszka Nowak nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 
Sądowym. 



Życiorys 
 
Barbara Dworczak – Sekretarz Rady Nadzorczej została powołana na okres wspólnej, 
nowej pięcioletniej kadencji w dniu 17 maja 2016 r. Nowa kadencja upłynie z w dniu 
17 maja 2021 roku. Mandat Sekretarza Rady Nadzorczej wygaśnie zaś z dniem  odbycia 
walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2020. 
 
Pani Barbara Dworczak jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu Wydziału Prawa i Administracji. W roku 1992 uzyskała tytuł magistra. 
Następnie po ukończeniu aplikacji radcowskiej w 1995 r. uzyskała wpis na listę radców 
prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. W roku 2004 ukończyła 
Studium Prawa Europejskiego - szkolenie organizowane przez Okręgową Izbę Radców 
Prawnych w Poznaniu. Od tego roku nieprzerwanie wykonuje zawód radcy prawnego 
w ramach stosunku pracy, jak i umów cywilnoprawnych, a także w ramach własnej 
działalności zawodowej. 
 
Doświadczenie zawodowe: 
 
Swoją praktykę zawodową Pani Barbara Dworczak rozpoczęła w 1992 roku jako referent 
prawny w Urzędzie Wojewódzkim w Lesznie, a następnie w Wojewódzkim Urzędzie 
Pracy w Lesznie. Od roku 1995 jest zatrudniona nieprzerwanie jako radca prawny w 
administracji samorządowej służb zatrudnienia - Wojewódzki Urząd Pracy w Lesznie 
(1993-1998), Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie (1999- nadal),  Powiatowy Urząd 
Pracy w Grodzisku Wielkopolskim (2005-nadal). W roku 1997 otworzyła własną 
kancelarię radcowską w Kościanie. Obecnie działalność jest zawieszona. 
 
W latach 1999-2006 Pani Barbara Dworczak była radcą prawnym w Urzędzie Miejskim 
w Kościanie. Od roku 2003 do marca 2016 r. prowadziła obsługę prawną CDRL S.A. w 
Pianowie (poprzednio COCCODRILLO sp. z o.o. i CDRL sp. z o.o. ). Aktualnie nie 
świadczy już usług prawnych dla Emitenta. 
 
Pani Barbara Dworczak nie wykonuje poza przedsiębiorstwem innej działalności, która 
jest konkurencyjna w stosunku do Emitenta ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej 
jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej 
ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 
  
Pani  Barbara Dworczak nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 
Sądowym. 


