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OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU  

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI 

CDRL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB Ą W PIANOWIE 

 

I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMA DZENIA ORAZ 
DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA 

 

Na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), 
Spółka zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się:  

 

22 czerwca 2021 roku o godz. 11:00, w Poznaniu, prz y ul. A. Mickiewicza 28, I pi ętro  

 

II. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD 

  

Porządek obrad obejmuje: 

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego 
zdolności do podejmowania uchwał. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 
2020; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, wniosku zarządu co do 
sposobu podziału zysku 2020. 

6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej 
CDRL S.A. za rok obrotowy 2020; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy 
kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2020. 

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny: 
sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020; sprawozdania zarządu 
z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2020; sprawozdania 
finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2020; wniosku Zarządu co do sposobu 
podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz z działalności Rady Nadzorczej w roku 
obrotowym 2020. 

8. Dyskusja lub wydanie opinii dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej o 
wynagrodzeniach. 

9. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki 
absolutorium za rok obrotowy 2020. 

10. Podjęcie uchwał w przedmiocie: 

a. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020; 

b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; 

c. sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020; 

d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. za 



rok obrotowy 2020; 

e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL 
S.A. za rok obrotowy 2020; 

f. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z 
działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności grupy 
kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za rok 
obrotowy 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL 
S.A. za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku 
za rok obrotowy 2020 oraz z działalności Rady Nadzorczej za rok 2020; 

g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków 
w roku obrotowym 2020; 

h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich 
obowiązków w roku obrotowym 2020; 

i. zmian Statutu Spółki, 

j. przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, 

k. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, 

l. wyboru członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. 

11. Zamknięcie obrad. 

 

III. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI  

 W związku z objęciem porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia uchwały dotyczącej zmiany 
Statutu Spółki, zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej zostają 
zamieszczone projektowane zmiany: 

 

1. w § 7 ust. 1., po dotychczasowej treści dodaje się punkt r), s), t) i u) w następującym 
brzmieniu: 
 
„r) 68.2 Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. 
s) 69.20.Z Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe, z wyłączeniem 
działalności biegłych rewidentów i doradców podatkowych. 
t) 77 Wynajem i dzierżawa, 
u)) 78 Działalność związana z zatrudnieniem” 
 
oraz oznacza się wszystkie użyte w tym postanowieniu kody polskiej klasyfikacji 
działalności akronimem „PKD” 

2. Dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 2: 

„2. W razie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom 
Walne Zgromadzenie upoważnione jest do określenia dnia, według którego ustala się 
listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień 
dywidendy).” 

Proponowane brzmienie § 10 ust. 2:  

„2.  W razie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom, 
Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy 
uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy), przypadający 



nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o 
podziale zysku. Walne Zgromadzenie określa termin wypłaty dywidendy, przypadający 
nie później niż trzy miesiące od dnia dywidendy. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie określi 
terminu wypłaty dywidendy, termin ten określi Rada Nadzorcza.” 

 
3. Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 7:  

„7. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze 
Spółką, akcjonariuszami, pracownikami lub innymi podmiotami pozostającymi w 
istotnym powiązaniu ze Spółką, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność 
niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji”  

Proponowane brzmienie § 18 ust. 7: 
 
„7. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od rzeczywistych i 
istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % ogólnej liczby 
głosów w Spółce.”  
 

4. Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 8.  

„8. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi pisemną informację 
na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi 
nie mniej niż 5% (słownie: pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym 
Zgromadzeniu oraz oświadczenie dotyczące spełnienia kryteriów niezależności 
określonych w obowiązujących przepisach oraz zasadach ładu korporacyjnego, 
mających zastosowanie do Spółki.  Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien 
przekazać Zarządowi informację na temat wszelkich okoliczności powodujących utratę 
przez niego tej cechy 
 

Proponowane brzmienie § 18 ust. 8:  

„8. Kandydat na członka Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi pisemne 
oświadczenie o spełnianiu lub niespełnianiu przez niego:  

a) kryterium braku powiązań, o których mowa w ust. 7, a także  

określonych w obowiązujących przepisach, mających zastosowanie do Spółki: 

b) kryteriów niezależności, 

c) wymogów dla członków komitetu audytu.”  

 

5. W § 18 ust. 8 dotychczasowe ostatnie zdanie w brzmieniu: 
 
„Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację na 
temat wszelkich okoliczności powodujących utratę przez niego tej cechy.” 
 
oznacza się jako ust. 9 i proponuje się następujące brzmienie: 

„9. Członek Rady Nadzorczej powinien niezwłocznie przekazać Zarządowi 
informację na temat wszelkich okoliczności wpływających na aktualność złożonego 
oświadczenia.”   



 
6. W § 22 ust. 2. skreśla się punkt n), a punkty o) i p) oznacza się jako n) i o).  

 

Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki oraz licz ba głosów z tych akcji w dniu 
ogłoszenia: 

Liczba akcji:  6.054.544 

Liczba głosów: 9.018.526 

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu prz ypada na 16 dni przed dat ą 
Zgromadzenia, tj.: 6 czerwca 2021 r. 

 

IV. UPRAWNIENI DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENI U  

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko podmioty będące akcjonariuszami 
Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 6 czerwca 2020 roku 
(tzw. dzie ń rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, da lej: „Dzie ń 
Rejestracji”).   

Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia 
w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego 
prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji 
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. 

Na żądanie uprawnionego z akcji oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo 
głosu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne 
zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Żądanie to może być 
zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcze śniej 
niż 27 maja 2020 roku i nie pó źniej ni ż w pierwszym dniu powszednim po Dniu 
Rejestracji tj. nie pó źniej ni ż 7 czerwca 2020 r.).  

Spółka sporządzi listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie 
wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie 
oraz na podstawie złożonych w Spółce dokumentów akcji oraz zaświadczeń wydanych na 
dowód złożenia akcji w depozycie. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. sporządza 
ww. wykaz na podstawie wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu.  

  

V. OPIS PROCEDUR UCZESTNICTWA I WYKONYWANIA PRAWA G ŁOSU  

V.1. Informacje ogólne  

Jeżeli którakolwiek z poniższych procedur przewiduje składanie Spółce czy też zarządowi 
Spółki jakichkolwiek zawiadomień, zgłoszeń, żądań czy oświadczeń drogą elektroniczną 
należy mieć na uwadze, że:  

1) oświadczenia te winny być przesyłane na następujący adres poczty elektronicznej: 
beata.michalik@cdrl.pl ;  

2) oświadczenia te winny zostać złożone w terminie przewidzianym procedurą, zaś za moment 
złożenia oświadczenia uznaje się chwilę, gdy oświadczenie to wprowadzono do środka 
komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu Spółki mogła się z 



nimi zapoznać z uwzględnieniem godzin pracy biura Zarządu, tj. w dni powszednie od godz. 
9.00 do godz. 17.00.  

3) Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości 
skorzystania ze środków elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za niedotarcie do 
Spółki korespondencji wysłanej w formie elektronicznej, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn 
niezależnych od Spółki.  

Informacje dotycz ące Walnego Zgromadzenia b ędą udost ępniane na stronie 
internetowej Spółki (www.cdrl.pl).  

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem 
stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki i w związku z tym prosi 
akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami. Są one dostępne, wraz z 
projektami uchwał oraz wszelkimi informacjami dotyczącymi Walnego Zgromadzenia na 
stronie internetowej Spółki (www.cdrl.pl).  W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z 
uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt z Panią Beatą Michalik tel. (65) 
511 87 55. 

 

V.2. Prawo do żądania umieszczenia okre ślonych spraw w porz ądku obrad 
zgromadzenia  

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej 
jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w 
porządku obrad najbliższego zgromadzenia. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie 
lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno 
zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem 
zgromadzenia. Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób 
niebudzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są 
akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego 
Spółki. Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie. 
Żądanie, jego forma oraz sposób złożenia winny odpowiadać przepisom prawa, Regulaminowi 
Walnego Zgromadzenia oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu.  

Żądania w formie pisemnej powinny być kierowane na adres ul. Kwiatowa 2; 64-000 
Pianowo . Zarząd zwraca uwagę, że ww. termin na zgłoszenie żądania jest zachowany, jeśli 
w tym terminie żądanie zostanie zgłoszone zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie 
w tym terminie żądania listem poleconym. Żądanie może być przesłane również drogą 
elektroniczną, na adres beata.michalik@cdrl.pl .  

Jeśli żądanie odpowiada wyżej wskazanym wymogom Zarząd ogłasza zmiany w porządku 
obrad wprowadzone zgodnie z tym żądaniem. Zmiany są ogłaszane nie później niż na 
osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie 
następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. Jeśli żądanie nie 
odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania 
żądania, informuje o tym zgłaszających żądanie wskazując na braki, które uniemożliwiają 
uwzględnienie żądania. Uzupełnione żądanie może być złożone ponownie, jeśli zachowany 
zostanie wskazany powyżej termin na jego złożenie.  

 

V.3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotycz ących spraw wprowadzonych do 
porządku obrad zgromadzenia lub spraw, które maj ą zostać wprowadzone do porz ądku 
obrad przed terminem zgromadzenia . 

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału 
zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub 
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw 
wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać 



wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie winno zostać złożone Spółce najpóźniej w dniu 
poprzedzającym termin Walnego Zgromadzenia. Do zgłoszenia projektów uchwał winny 
zostać załączone dokumenty, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynikać będzie, że 
na dzień złożenia zgłoszenia składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co 
najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Zgłoszenie powinno zawierać adres 
do korespondencji ze zgłaszającymi projekty uchwał. Zgłoszenie przesyłane w formie 
pisemnej powinno być kierowane na adres: ul. Kwiatowa 2, 64-000 Pianowo . Zarząd zwraca 
uwagę, że ww. termin na przekazanie zgłoszenia jest zachowany, jeśli w tym terminie 
zgłoszenie zostanie przekazane zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym 
terminie zgłoszenia listem poleconym. Zgłoszenie może być przesłane również drogą 
elektroniczną, na adres beata.michalik@cdrl.pl   

Zgłoszenie, załączone dokumenty oraz sposób ich złożenia w Spółce, a także forma 
zgłaszanych projektów uchwał winny odpowiadać przepisom prawa, Regulaminowi Walnego 
Zgromadzenia oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu.  

Jeżeli zgłoszenie projektów uchwał zostało dokonane zgodnie z wyżej określonymi wymogami, 
projekty te są niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej Spółki.  

Jeśli zgłoszenie projektów uchwał nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w 
terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (nie później jednak niż w dniu 
poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia), informuje o tym zgłaszającego wskazując na 
braki, które uniemożliwiają ogłoszenie projektów uchwał. Każdy uprawniony do uczestnictwa 
może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw 
wprowadzonych do porządku obrad. O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik 
powinien uprzedzić przewodniczącego, przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej 
po podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwały o przyjęciu porządku obrad.  

 

V.4. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uc hwał dotycz ących spraw 
wprowadzonych do porz ądku obrad podczas Walnego Zgromadzenia   

Każdy uprawniony do uczestnictwa może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać 
projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. O zamiarze zgłoszenia 
takich projektów uczestnik powinien uprzedzić przewodniczącego, przekazując mu treść 
projektu na piśmie, najpóźniej po podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwały o przyjęciu 
porządku obrad.  

 

V.5. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocn ika oraz zawiadamiania Spółki 
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pe łnomocnika, 
a także wykorzystanie formularzy podczas głosowania przez  pełnomocnika  

Zgodnie z art. 412-412 2 Kodeksu spółek handlowych  akcjonariusz może uczestniczyć w 
Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. 
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, 
chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Może on także udzielić dalszego 
pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować 
więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. 
Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów 
wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji 
zapisanych na każdym z rachunków.  

Szczególnym przypadkiem jest sytuacja, w której pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu 
jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub 
pracownik spółki zależnej od Spółki. Wówczas znajdują zastosowanie poniższe zasady:  

1. pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym 
Zgromadzeniu,  



2. pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie 
bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów,  

3. udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone,  

4. pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. 

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa 
głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.  

Jeśli pełnomocnictwo zostaje udzielone w formie elektronicznej, to mocodawca powinien 
zawiadomić o tym Spółkę. Zawiadomienie powinno zostać złożone Spółce w terminie 
umożliwiającym jej dokonanie identyfikacji mocodawcy i jego pełnomocnika, nie później 
jednak, niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Walne Zgromadzenie. 
Zawiadomienie może mieć formę pisemną albo postać elektroniczną. Zawiadomienie w formie 
pisemnej winno być przesłane na adres: ul. Kwiatowa 2; 64-000 Pianowo . Zarząd zwraca 
uwagę, że w/w termin na złożenie Spółce zawiadomienia jest zachowany, jeśli w tym terminie 
zawiadomienie zostanie przekazane Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym 
terminie zawiadomienia listem poleconym. Zawiadomienie w postaci elektronicznej jest 
przesyłane do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres 
beata.michalik@cdrl.pl  

Zawiadomienie powinno zawierać:  

1. imię i nazwisko albo nazwę (firmę) mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych 
do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu;  

2. rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL 
mocodawcy (w przypadku osób fizycznych) albo numer KRS (w przypadku podmiotów 
wpisanych do rejestru przedsiębiorców);  

3. imię i nazwisko pełnomocnika;  

4. miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy oraz pełnomocnika;  

5. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z 
mocodawcą;  

6. datę udzielenia pełnomocnictwa;  

7. wskazanie Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane;  

8. zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictwa 
oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników;  

9. wskazanie, czy pełnomocnictwo jest odwołalne.  

Jeżeli zawiadomienie zostało dokonane zgodnie z powyższymi wymogami Spółka 
niezwłocznie potwierdza mocodawcy dokonanie zawiadomienia.  

Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada powyższym wymogom Spółka niezwłocznie informuje o 
tym zgłaszającego wskazując na braki zawiadomienia.  

Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem wyżej wskazanych 
wymogów jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania 
pełnomocnika do reprezentacji mocodawcy na Walnym Zgromadzeniu. W szczególności może 
stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w 
Walnym Zgromadzeniu.  

Każdy z uczestników, w tym także pełnomocnik, bezpośrednio po przybyciu na Walne 
Zgromadzenie, ma obowiązek wpisania się na listę obecności. Uczestnik przed wpisaniem na 
listę obecności ma obowiązek przedłożyć dokument, który w sposób nie budzący wątpliwości 
potwierdza jego tożsamość. Przedstawiciele (pełnomocnicy) przed wpisem na listę obecności 
mają ponadto obowiązek przedłożyć do protokołu dokumenty, z których w sposób nie budzący 



wątpliwości wynikać będzie ich zgodne z prawem umocowanie do reprezentacji mocodawcy 
na Walnym Zgromadzeniu. Ponadto pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w 
postaci elektronicznej, przed wpisem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć do 
protokołu to pełnomocnictwo w postaci wydruku lub przesłać je do Spółki za pośrednictwem 
poczty elektronicznej na adres: beata.michalik@cdrl.pl  

Spółka udostępniła na swojej stronie internetowej www.cdrl.pl formularze, które mogą być 
wykorzystywane przez akcjonariuszy do głosowania przez pełnomocnika. Akcjonariusze nie 
mają jednak obowiązku korzystania z tych formularzy. Powyższe zasady stosuje się 
odpowiednio także do dalszych pełnomocnictw oraz do odwołania pełnomocnictwa.  

 

V.6. Nie istnieje mo żliwo ść uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu  

przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.  

 

V.7. Nie istnieje mo żliwo ść wykonywania prawa głosu drog ą korespondencyjn ą lub  

przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.  

Z uwagi na ograniczenia administracyjne wprowadzone w związku z epidemią COVID-19, 
akcjonariuszom, którzy zarejestrują się na Walne Zgromadzenie Spółka umożliwi udział w 
transmisji obrad z możliwością wypowiadania się w trakcie zgromadzenia przy wykorzystaniu 
Środków komunikacji elektronicznej, a także możliwość uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu poprzez pełnomocnika. 

W celu zapewnienia niezbędnych środków bezpieczeństwa i ograniczenia liczby osób 
uczestniczących w walnym zgromadzeniu w miejscu jego zwołania, zachęcamy do korzystania 
z usług jednego pełnomocnika, którego obecność na walnym zgromadzeniu będzie 
zapewniona przez Spółkę. W celu wyznaczenia pełnomocnika akcjonariusze mogą skorzystać 
z formularzy zamieszczonych na stronie internetowej, które umożliwiają udzielenie dokładnych 
instrukcji do głosowania. 

Wszyscy akcjonariusze chcący skorzystać z powyższego trybu uczestnictwa i głosowania na 
walnym zgromadzeniu proszeni są o kontakt ze Spółką poda adresem mailowym: 
beata.michalik@cdrl.pl  

 

V.8. Prawo do zadawania pyta ń dotycz ących spraw umieszczonych w porz ądku obrad. 

Podczas obrad walnego zgromadzenia akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań 
dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 
428 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi 
na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy 
objętej porządkiem obrad. 



PROJEKTY UCHWAŁ 

NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI 

CDRL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB Ą W PIANOWIE 

W DNIU 22 CZERWCA 2021 ROKU  

 
 
PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2 -GO PORZĄDKU OBRAD  
 

Uchwała Nr 1 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firm ą CDRL Spółka Akcyjna 
z siedzib ą w Pianowie 

z dnia 22 czerwca 2021 roku 
w sprawie wyboru Przewodnicz ącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 
§ 1 

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Spółki CDRL S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią ………………………... . 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 4 -GO PORZĄDKU OBRAD  

 
Uchwała Nr 2 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki pod firm ą CDRL Spółka Akcyjna 

z siedzib ą w Pianowie 
z dnia 22 czerwca 2021 roku 

w sprawie przyj ęcia porz ądku obrad 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie CDRL S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia obejmujący: 

Porządek obrad obejmuje: 

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego 
zdolności do podejmowania uchwał. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok 
obrotowy 2020; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, wniosku 
zarządu co do sposobu podziału zysku 2020. 



6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej 
CDRL S.A. za rok obrotowy 2020; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy 
kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2020. 

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny: 
sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020; sprawozdania zarządu 
z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2020; sprawozdania 
finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2020; wniosku Zarządu co do sposobu 
podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz z działalności Rady Nadzorczej w roku 
obrotowym 2020. 

8. Dyskusja lub wydanie opinii dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej o 
wynagrodzeniach. 

9. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki 
absolutorium za rok obrotowy 2020. 

10. Podjęcie uchwał w przedmiocie: 

a. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020; 

b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; 

c. sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020; 

d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. za 
rok obrotowy 2020; 

e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej 
CDRL S.A. za rok obrotowy 2020; 

f. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny: sprawozdania zarządu 
z działalności Spółki za rok obrotowy 2020; sprawozdania zarządu z działalności 
grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2020; sprawozdania finansowego 
Spółki za rok obrotowy 2020; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy 
kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2020; wniosku Zarządu co do sposobu 
podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz z działalności Rady Nadzorczej w roku 
obrotowym 2020; 

g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich 
obowiązków w roku obrotowym 2020; 

h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich 
obowiązków w roku obrotowym 2020; 

i. zmian Statutu Spółki, 

j. przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, 

k. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji,  

l. wyboru członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.  

11. Zamknięcie obrad. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 10-GO PORZĄDKU OBRAD  
 

Uchwała Nr 3 



Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki pod firm ą CDRL Spółka Akcyjna 

z siedzib ą w Pianowie 
z dnia 22 czerwca 2021 roku 

 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz ądu z działalno ści Spółki 

za rok obrotowy 2020 
 

§ 1 
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności 
Spółki w roku obrotowym 2020.  
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 

 
Uchwała Nr 4 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki pod firm ą CDRL Spółka Akcyjna  

z siedzib ą w Pianowie 
z dnia 22 czerwca 2021 roku 

 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sp ółki za rok 2020 

 
§ 1 

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, obejmującego: 
a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,  
b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., zamykający się po stronie aktywów i 

pasywów sumą 166.215.004,28 zł (sto sze śćdziesi ąt sześć milionów dwie ście 
piętnaście tysi ęcy cztery złote 28/100)   

c. rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie 170.866,80 zł (sto 
siedemdziesi ąt tysi ęcy osiemset sze śćdziesi ąt sześć złotych 80/100)   

d. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan na koniec okresu w kwocie 
91.274.633,30 zł (dziewi ęćdziesi ąt jeden milionów dwie ście siedemdziesi ąt cztery 
tysi ące sześćset trzydzie ści trzy złote 30/100)  

e. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące stan środków 
pieniężnych na koniec okresu w kwocie 9.168.783,66 zł (dziewi ęć milionów sto 
sześćdziesi ąt osiem tysi ęcy siedemset osiemdziesi ąt trzy złote 66/100)  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe 
Spółki za rok obrotowy 2020.  

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 
 

Uchwała Nr 5 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firm ą CDRL S.A. Spółka Akcyjna  
z siedzib ą w Pianowie 



z dnia 22 czerwca 2021 roku 
 

w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za 2020 rok   
 

§ 1 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk 
Spółki za rok obrotowy 2020, w kwocie 170.866,80 zł (sto siedemdziesi ąt tysi ęcy osiemset 
sześćdziesi ąt sześć złotych 80/100) zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy 
Spółki. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 
 

Uchwała Nr 6 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firm ą CDRL Spółka Akcyjna  
z siedzib ą w Pianowie 

z dnia 22 czerwca 2021 roku 
 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz ądu z działalno ści  
grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2020 

 
§ 1 

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. w roku 
obrotowym 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie 
Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2020.  
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 
 

Uchwała Nr 7 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firm ą CDRL Spółka Akcyjna  
z siedzib ą w Pianowie 

z dnia 22 czerwca 2021 roku 
 

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdan ia finansowego 
grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2020 

 
§ 1 

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A.  
za rok obrotowy 2020, obejmującego:  

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 
b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., zamykający się po stronie aktywów i 

pasywów sumą 259.739.458,14 zł (dwie ście pi ęćdziesi ąt dziewi ęć milionów 
siedemset trzydzie ści dziewi ęć tysi ęcy czterysta pi ęćdziesi ąt osiem złotych 
14/100) 



c) rachunek zysków i start wykazujący skonsolidowaną stratę netto w kwocie 
41.755.657,15 zł (czterdzie ści jeden milionów siedemset pi ęćdziesi ąt pi ęć tysi ęcy 
sześćset pi ęćdziesi ąt siedem złotych 15/100).  

d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na koniec 
okresu w kwocie 60.284.659,33 zł (sześćdziesi ąt milionów dwie ście osiemdziesi ąt 
cztery tysi ące sześćset pi ęćdziesi ąt dziewi ęć złotych 33/100)  

e) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące stan środków pieniężnych 
na koniec okresu na kwotę 14.162.140,33 zł (czterna ście milionów sto sze śćdziesi ąt 
dwa tysi ące sto czterdzie ści złotych 33/100)  

f) informację dodatkową. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej CDRL S.A.  za rok obrotowy 2020.  

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 

Uchwała Nr 8 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firm ą CDRL Spółka Akcyjna  
z siedzib ą w Pianowie 

z dnia 22 czerwca 2021 roku 
 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorcze j Spółki z oceny: sprawozdania 

zarządu z działalno ści Spółki za rok obrotowy 2020; sprawozdania zarz ądu z 
działalno ści grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2020 ; sprawozdania 
finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; skonsolido wanego sprawozdania 

finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obro towy 2020; wniosku Zarz ądu co 
do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz  z działalno ści Rady Nadzorczej 

w roku obrotowym 2020 
 

§ 1 
Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny: sprawozdania zarządu z 
działalności Spółki za rok obrotowy 2020; sprawozdania zarządu z działalności grupy 
kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2020; sprawozdania finansowego Spółki za rok 
obrotowy 2020; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. 
za rok obrotowy 2020; wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020 
oraz z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020, a także po zapoznaniu się z 
opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie postanawia w całości zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 

 
Uchwała Nr 9 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki pod firm ą CDRL Spółka Akcyjna  

z siedzib ą w Pianowie 
z dnia 22 czerwca 2021 roku 



 
w sprawie udzielenia Panu Markowi Dworczakowi - Pre zesowi Zarz ądu Spółki 
absolutorium z wykonania przez niego obowi ązków w roku obrotowym 2020 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzieli ć Panu  Markowi Dworczakowi – 
Prezesowi Zarz ądu  Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 
obrotowym 2020. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 

 
Uchwała Nr 10 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki pod firm ą CDRL Spółka Akcyjna 

z siedzib ą w Pianowie 
z dnia 22 czerwca 2021 roku 

 
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Przybyle – Wice prezesowi Zarz ądu Spółki 

absolutorium z wykonania przez niego obowi ązków w roku obrotowym 2020 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzieli ć Panu  Tomaszowi Przybyle – 
Wiceprezesowi Zarz ądu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 
obrotowym 2020. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 
 

Uchwała Nr 11 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firm ą CDRL Spółka Akcyjna 
z siedzib ą w Pianowie 

z dnia 22 czerwca 2021 roku 
 

w sprawie udzielenia Panu Ryszardowi Błaszykowi - P rzewodnicz ącemu Rady 
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez ni ego obowi ązków w roku 

obrotowym 2020 
 
 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzieli ć Panu Ryszardowi Błaszykowi – 
Przewodnicz ącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego 
obowiązków w roku obrotowym 2020. 
 



§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 

 
Uchwała Nr 12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki pod firm ą CDRL Spółka Akcyjna 

z siedzib ą w Pianowie 
z dnia 22 czerwca 2021 roku 

 
w sprawie udzielenia Panu Jackowi Mizerce – Wiceprz ewodnicz ącemu Rady 

Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez ni ego obowi ązków w roku 
obrotowym 2020 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzieli ć Panu Jackowi Mizerce – 
Wiceprzewodnicz ącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego 
obowiązków w roku obrotowym 2020. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 
 

Uchwała Nr 13 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firm ą CDRL Spółka Akcyjna 
z siedzib ą w Pianowie 

z dnia 22 czerwca 2021 roku 
 

w sprawie udzielenia Pani Barbarze Dworczak – Sekre tarzowi Rady Nadzorczej Spółki 
absolutorium z wykonania przez ni ą obowi ązków w roku obrotowym 2020 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzieli ć Pani Barbarze Dworczak – 
Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków 
w roku obrotowym 2020. 

 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 
 

Uchwała Nr 14 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firm ą CDRL Spółka Akcyjna 
z siedzib ą w Pianowie 

z dnia 21 czerwca 2021 roku 
 



w sprawie udzielenia Pani Edycie Kaczmarek - Przyby le – Członkowi Rady Nadzorczej 
Spółki absolutorium z wykonania przez ni ą obowi ązków w roku obrotowym 2020 

 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzieli ć Pani Edycie Kaczmarek-Przybyle – 
Członkowi Rady Nadzorczej  Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 
obrotowym 2020. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 
 

Uchwała Nr 15 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firm ą CDRL Spółka Akcyjna 
z siedzib ą w Pianowie 

z dnia 22 czerwca 2021 roku 
 

w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Nowak – Członko wi Rady Nadzorczej Spółki 
absolutorium z wykonania przez ni ą obowi ązków w roku obrotowym 2020 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzieli ć Pani  Agnieszce Nowak  – Członkowi 
Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 
2020. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 
Uchwała Nr 16 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki pod firm ą CDRL Spółka Akcyjna 

z siedzib ą w Pianowie 
z dnia 22 czerwca 2021 roku 

 
w sprawie udzielenia Panu Erykowi Karskiemu – Człon kowi Rady Nadzorczej Spółki 

absolutorium z wykonania przez niego obowi ązków w roku obrotowym 2020 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzieli ć Panu Erykowi Karskiemu – 
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków 
w roku obrotowym 2020. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 
 



Uchwała Nr 17 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firm ą CDRL Spółka Akcyjna 
z siedzib ą w Pianowie 

z dnia 22 czerwca 2021 roku 
 

w sprawie zmian Statutu Spółki  
 

§ 1 
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie postanawia niniejszym dokonać zmiany Statutu w następujący sposób: 
 
1. w § 7 ust. 1., po dotychczasowej treści dodaje się punkt r) w następującym brzmieniu: 

 
„r) 69.20.Z – Działalność rachunkowo – księgowa. Doradztwo podatkowe, z wyłączeniem 
działalności biegłych rewidentów i doradców podatkowych.” 
 

2. § 10 ust. 2. otrzymuje brzmienie:  
 
„2. W razie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom, Walne 
Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych 
do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy), przypadający nie wcześniej niż pięć 
dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Walne 
Zgromadzenie określa termin wypłaty dywidendy, przypadający nie później niż trzy 
miesiące od dnia dywidendy. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie określi terminu wypłaty 
dywidendy, termin ten określi Rada Nadzorcza.” 
 

3. § 18 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 
 
„7. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od rzeczywistych i istotnych 
powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów w 
Spółce.”  
 

4. § 18 ust. 8. otrzymuje brzmienie:  

„8. Kandydat na członka Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi pisemne 
oświadczenie o spełnianiu lub niespełnianiu przez niego:  

a) kryterium braku powiązań, o których mowa w ust. 7, a także  

określonych w obowiązujących przepisach, mających zastosowanie do Spółki: 

b) kryteriów niezależności, 

c) wymogów dla członków komitetu audytu.”  

 

5. W § 18 ust. 8 dotychczasowe ostatnie zdanie oznacza się jako ust. 9 w brzmieniu: 
 

„9. Członek Rady Nadzorczej powinien niezwłocznie przekazać Zarządowi informację na 
temat wszelkich okoliczności wpływających na aktualność złożonego oświadczenia.”   

 
6. W § 22 ust. 2. skreśla się punkt n), a punkty o) i p) oznacza się jako n) i o).  



 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Uchwała Nr 18 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firm ą CDRL Spółka Akcyjna 
z siedzib ą w Pianowie 

z dnia 22 czerwca 2021 roku 
 

w sprawie przyj ęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki  
 

§1 
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie postanawia niniejszym przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w następującym 
brzmieniu: 

 
TEKST JEDNOLITY 

STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ 
 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1 
1. Firma Spółki brzmi: CDRL Spółka Akcyjna . 
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: CDRL S.A.  oraz wyróżniającego ją znaku 

graficznego. 

§ 2 
Siedzibą Spółki jest miejscowość Pianowo (gmina Ko ścian) . 

§ 3 
1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia CDRL Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 15 września 
2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zmianami).  

2. Założycielami Spółki są: Marek Czesław Dworczak, Tomasz Przybyła oraz Forsmart  Ltd 
z siedzibą w Nikozji, Cypr. 

§ 4 
Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.  

§ 5 
Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka może również działać 
poza granicami kraju. 

§ 6 
Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa poza siedzibą Spółki, a także 
uczestniczyć w innych podmiotach z zachowaniem wymogów wynikających z obowiązujących 
przepisów prawa.  
 

II. Przedmiot działalno ści Spółki. 
 

§ 7 



1. Przedmiotem działalności Spółki jest:  
a) 14.1. Produkcja odzieży, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich. 
b) 14.3. Produkcja odzieży dzianej. 
c) 15.2. Produkcja obuwia. 
d) 46.1. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie. 
e) 46.4. Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego. 
f) 47.1. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach. 
g) 47.5. Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona 

w wyspecjalizowanych sklepach. 
h) 47.6. Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach. 
i) 47.7. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach. 
j) 52.1. Magazynowanie i przechowywanie towarów. 
k) 70.1. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów 

finansowych. 
l) 70.2. Doradztwo związane z zarządzaniem. 
m) 74.1. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania. 
n) 74.9. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana. 
o) 82.1. Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność 

wspomagającą. 
p) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne.  
q) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów. 
r) 69.20.Z – Działalność rachunkowo – księgowa. Doradztwo podatkowe, z wyłączeniem 

działalności biegłych rewidentów i doradców podatkowych.” 
 
2. Podjęcie działalności, na której prowadzenie wymagana jest koncesja lub zezwolenie 

właściwego organu, uzależnione jest od ich uzyskania przez Spółkę.  

III. Kapitał zakładowy i akcje. 

§ 8 
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.027.272,00 zł (słownie: trzy miliony dwadzieścia siedem 

tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote). 
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: 

a) 3.004.484 (słownie: trzy miliony cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt cztery) akcji 
imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii A o numerach 0000001 do 3004484, o 
wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja;  

b) 1.999.516 (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset 
szesnaście) akcji na okaziciela, serii B o numerach od 0000001 do 1999516, o wartości 
nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja;  

c) 50.544 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści cztery) akcji na okaziciela, serii 
C o numerach od 00001 do 50544, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt 
groszy) każda akcja;  

d) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji na okaziciela, serii D o numerach od 0000001 do 
1000000, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja.  

3. Akcje serii A i akcje serii B zostały wydane w zamian za udziały w spółce przekształcanej 
CDRL Sp. z o.o. i pokryte majątkiem przekształcanej spółki. 

4. Kapitał zakładowy spółki został pokryty w całości, przed zarejestrowaniem.  
5. Akcje mogą być obejmowane za gotówkę lub wkłady niepieniężne. 
6. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez 

podniesienie ich wartości nominalnej, na zasadach określonych uchwałą Walnego 
Zgromadzenia.  



7. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić z wykorzystaniem kapitału 
zapasowego lub rezerwowego.  

8. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.  

§ 9 
Spółka może emitować obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.  

§ 10 
1. Zysk przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do podziału rozdziela się w stosunku do 

liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do 
dokonanych wpłat na akcje.  

2. W razie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom, Walne 
Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych 
do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy), przypadający nie wcześniej niż 
pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Walne 
Zgromadzenie określa termin wypłaty dywidendy, przypadający nie później niż trzy 
miesiące od dnia dywidendy. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie określi terminu wypłaty 
dywidendy, termin ten określi Rada Nadzorcza. 

3. Zarząd upoważniony jest, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w drodze 
uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na 
poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy, z zachowaniem warunków 
przewidzianych w art. 349 Kodeksu spółek handlowych.  

§ 11 
1. Akcje mogą być umarzane albo za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę 

(umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe), z 
zachowaniem warunków przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.  

2. Akcje mogą zostać umorzone bez zgody akcjonariusza na podstawie uchwały Walnego 
Zgromadzenia, jeżeli wszczęta została egzekucja z akcji.  

3. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od 
wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu 
finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału 
między akcjonariuszy. 

4. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji celów 
określonych w art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych. 

 

IV. Organy Spółki 

 
§ 12 

Organami Spółki są:  
a) Walne Zgromadzenie,  
b) Rada Nadzorcza, 
c) Zarząd.  
 

Walne Zgromadzenie 

 
§ 13 

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu oznaczonym w 
zaproszeniu lub ogłoszeniu. 



§ 14 
1. Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne albo nadzwyczajne. 
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego 

roku obrotowego. 
3. Jeżeli Zarząd nie podejmie uchwały o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

przed upływem piątego miesiąca od zakończenia roku obrotowego albo zwoła je na dzień 
niemieszczący się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego, prawo do 
zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej. 

4. Jeżeli stosownie do postanowień ustępu 3 zwołane zostaną dwa Zwyczajne Walne 
Zgromadzenia (jedno przez Zarząd, a drugie przez Radę Nadzorczą), jako Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie winno odbyć się tylko to Walne Zgromadzenie, które zwołane zostało 
na termin wcześniejszy i tylko to Walne Zgromadzenie uprawnione jest do podejmowania 
uchwał zastrzeżonych do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Walne 
Zgromadzenie, które zostało zwołane na dzień późniejszy, winno się odbyć tylko wówczas, 
jeżeli porządek obrad tego Walnego Zgromadzenia określony przez organ, który je zwołał, 
zawiera punkty nieobjęte porządkiem obrad odbytego Walnego Zgromadzenia.  

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:  
a) z własnej inicjatywy,  
b) na żądanie Rady Nadzorczej lub  
c) na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną 

dwudziestą kapitału zakładowego.  
6. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych 

spraw w porządku obrad należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. 
Żądanie powinno być uzasadnione lub zawierać projekt uchwały dotyczącej 
proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd obowiązany jest zwołać Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie w terminie dwóch tygodni, od dnia przedstawienia mu żądania.  

7. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie 
uzna za wskazane. 

8. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej 
połowę ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu mogą zwołać Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. 

9. Zwołujący Walne Zgromadzenie może postanowić, że Akcjonariusze mogą brać udział w 
Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.  

§ 15 
1. Rada Nadzorcza, jak również akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 

jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w 
porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone 
Zarządowi nie później niż na 14 (czternaście), a w przypadku, gdy Spółka będzie miała 
charakter spółki publicznej nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed 
wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub 
projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać 
złożone w postaci elektronicznej. 

2. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 (cztery) dni, a w 
przypadku, gdy Spółka będzie miała charakter spółki publicznej nie później niż na 18 
(osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany 
w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. 
Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. 

§ 16 
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych 

porządkiem obrad, chyba że na zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, 
a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. 



2. Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia, w tym zgody i zatwierdzenia podejmowane 
są bezwzględną większością obecnych głosów, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie 
stanowią inaczej. 

3. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, za wyjątkiem akcji 
serii A o numerach 0000001 do 3004484, które są uprzywilejowane co do prawa głosu w 
taki sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów. 

4. Poza innymi sprawami wymienionymi w obowiązujących przepisach prawa uchwały 
Walnego Zgromadzenia wymagają:  
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej 

sprawozdania finansowego z ubiegły rok obrotowy,  
2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,  
3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich 

obowiązków,  
4) określenie dnia dywidendy,  
5) zmiana Statutu, 
6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, 
7) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz 

ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,  
8) umorzenie akcji,  
9) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa, 
10) emisja warrantów subskrypcyjnych, 
11) tworzenie, wykorzystanie i likwidacja kapitałów rezerwowych 
12) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich 

wynagrodzenia,  
13) ustalanie polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej. 

5. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości 
czy użytkowaniu wieczystym albo ich obciążenia w szczególności ograniczonym prawem 
rzeczowym nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. 

6. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji. Zmiana ta 
wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością dwóch trzecich głosów w 
obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.  

§ 17 
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady, a 

w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.  
2. Szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne 

Zgromadzenie określa Regulamin Walnego Zgromadzenia. 
3. Regulamin Walnego Zgromadzenia może być zmieniony w drodze uchwały Walnego 

Zgromadzenia. W przypadku zmiany Regulaminu, dokonane zmiany wchodzą w życie 
najwcześniej począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia. 

Rada Nadzorcza 
 

§ 18 
1. Rada Nadzorcza składa się od 3 (trzech) do 7 (siedmiu), a w przypadku, gdy Spółka będzie 

miała charakter spółki publicznej od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i 
odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. 

2. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala każdorazowo, w granicach określonych w 
ustępie 1, Walne Zgromadzenie. 

3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres pięcioletniej wspólnej kadencji. 
4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji 
członków Rady. 

5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie. 



6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne 
Zgromadzenie. 

7. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od rzeczywistych i istotnych 
powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów w Spółce.  

8. Kandydat na członka Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi pisemne 
oświadczenie o spełnianiu lub niespełnianiu przez niego:  
a) kryterium braku powiązań, o których mowa w ust. 7, a także  
określonych w obowiązujących przepisach, mających zastosowanie do Spółki: 
b) kryteriów niezależności, 
c) wymogów dla członków komitetu audytu.   

9. Członek Rady Nadzorczej powinien niezwłocznie przekazać Zarządowi informację na 
temat wszelkich okoliczności wpływających na aktualność złożonego oświadczenia. 

§ 19 
1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, jednego lub dwóch 

Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza Rady. Wiceprzewodniczący Rady może pełnić 
jednocześnie funkcję Sekretarza Rady. 

2. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz mogą być w każdej chwili odwołani 
uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka 
Rady Nadzorczej. 

§ 20 
1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych 

przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo, w razie niemożności zwołania 
posiedzenia przez Przewodniczącego, przez Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady 
Nadzorczej. Uprawniony, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zwołuje posiedzenie 
Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania 
wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu 
poprzedzającym, powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego 
porządku obrad.  

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej trzy razy w roku obrotowym. 
3. Porządek obrad ustala uprawniony do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. W 

przypadku zwołania Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej 
porządek obrad powinien uwzględniać sprawy wskazane przez wnioskodawcę. 

4. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego 
nieobecności Wiceprzewodniczący lub inny Członek Rady Nadzorczej. 

§ 21 
1. W posiedzeniu rady nadzorczej można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 
2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeśli wszyscy członkowie zostali zaproszeni 

na posiedzenie. 
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co 

najmniej połowy jej członków. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego 
Rady Nadzorczej.  

4. Powołanie lub odwołanie członków Zarządu wymaga bezwzględnej większości głosów 
Rady Nadzorczej. 

5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej 
oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na 
piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady 
nadzorczej. 

6. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy 
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy 
członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Uchwała jest 
ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz 



co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Treść uchwał 
podjętych na tak odbytym posiedzeniu powinna zostać podpisana przez każdego członka 
Rady Nadzorczej, który brał w nim udział.  

7. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały podjąć nie może, 
chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały. 

8. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są 
wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie 
poszczególnych spraw w porządku obrad.  

9. Członek Rady Nadzorczej informuje pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym 
lub mogącym powstać konflikcie interesów oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w 
dyskusji i od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt 
interesów.  

§ 22 
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. 
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 

a. ocena sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania 
Zarządu z działalności Spółki, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku 
albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego 
sprawozdania z wyników tej oceny,  

b. rozpatrywanie i opiniowanie istotnych spraw mających być przedmiotem uchwał 
Walnego Zgromadzenia, 

c. sporządzenie sprawozdania o wynagrodzeniach i poddanie go opinii biegłego 
rewidenta oraz opinii lub dyskusji Walnego Zgromadzenia,  

d. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu, 
e. ustalanie liczby członków Zarządu, powoływanie, odwoływanie członków Zarządu oraz 

ustalanie ich wynagrodzenia zgodnie z przyjętą przez Spółkę polityką wynagrodzeń, w 
przypadku jej uchwalenia przez Walne Zgromadzenie,   

f. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich 
członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy 
niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy 
zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować 
swoich czynności, 

g. zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżetów) przedłożonych przez Zarząd,  
h. wyrażanie zgody na wypłatę zaliczek na poczet dywidendy, 
i. uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,  
j. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,  
k. wybór oraz zmiana biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki,  
l. wyrażanie zgody na świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i podmioty 

powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu, 
m. udzielenie zgody na nabywanie lub zbywanie przez Zarząd nieruchomości lub udziału 

w nieruchomości, 
n. wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub spółkę zależną z podmiotem 

powiązanym ze Spółką istotnej transakcji, tj. której wartość przekracza 5% sumy 
aktywów Spółki w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 
ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, z 
wyłączeniem przypadków i na zasadach określonych szczegółowo w art. 90h – 90l 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych, 

o. określenie, w formie regulaminu, szczegółowych zasad udziału w walnym 
zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej oraz w 
posiedzeniu Rady Nadzorczej w przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość.  



3. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, określający szczegółowe zasady organizacji i 
tryb działania Rady. 

Zarząd Spółki 
§ 23 

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednej) do 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych 
przez Radę Nadzorczą. Zarząd jest powoływany na okres pięcioletniej wspólnej kadencji.  

2. W składzie Zarządu rozróżnia się funkcje Prezesa, Wiceprezesów oraz Członków Zarządu.  
3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji 
członków Zarządu. 

4. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie w skład Zarządu na następne 
kadencje. 

§ 24 
1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa 

Zarządu z jego inicjatywy bądź na wniosek Członka Zarządu lub na wniosek Rady 
Nadzorczej.  

2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, z tym że w razie równości 
głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

3. Uchwały Zarządu mogą być również podejmowane poza posiedzeniem Zarządu w trybie 
pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na 
odległość, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści 
projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może 
zarządzić Prezes Zarządu z własnej inicjatywy bądź na wniosek któregokolwiek z 
pozostałych członków Zarządu. 

4. Członkowie zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał zarządu, oddając swój głos 
na piśmie za pośrednictwem innego członka zarządu. 

5. Członek Zarządu informuje Zarząd o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną 
funkcją lub o możliwości jego powstania oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w 
dyskusji i od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. 
 

§ 25 
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. 
2. Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki ze starannością 

wymaganą w obrocie gospodarczym, zgodnie z postanowieniami Statutu, uchwałami 
Walnego Zgromadzenia oraz przepisami prawa. 

3. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą lub Statutem 
do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu 
działania Zarządu.  

4. Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Zarządu mogą zostać określone w 
regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.  

§ 26 
W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki 
uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie.  

V. Rachunkowo ść Spółki.  
§ 27 

1. Spółka tworzy następujące kapitały:  
- kapitał zakładowy, 
- kapitał zapasowy,  



- kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat, wydatków lub na poszczególne cele, 
w tym na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy lub inne cele określone uchwałą Walnego 
Zgromadzenia.  

2. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:  
a) kapitał zapasowy,  
b) kapitał rezerwowy, 
c) dywidendę dla akcjonariuszy,  
d) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.  

§ 28 
Roczne sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie z działalności Spółki Zarząd 
zobowiązany jest przedłożyć Radzie Nadzorczej po zbadaniu sprawozdań przez biegłych 
rewidentów, nie później niż przed upływem piątego miesiąca od dnia zakończenia roku 
obrotowego. 

§ 29 
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy upływa z 
dniem trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące jedenastego roku (31.12.2011 r.).  
 

VI. Rozwiązanie i likwidacja Spółki. 
§ 30 

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod 
firmą Spółki z dodaniem oznaczenia: “w likwidacji”. 

2. W razie likwidacji Spółki jej likwidatorami są członkowie dotychczasowego Zarządu, chyba 
że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.  

VII. Postanowienia ko ńcowe. 
§ 31 

1. Jeżeli powszechnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej, wymagane prawem 
ogłoszenia Spółka zamieszcza w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.  

2. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek 
handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 

Uchwała Nr 19 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firm ą CDRL Spółka Akcyjna 
z siedzib ą w Pianowie 

z dnia 22 czerwca 2021 roku 
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej  kolejnej kadencji  

 
§ 1 

 
Działając na podstawie § 18 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
postanawia, że Rada Nadzorcza kolejnej kadencji będzie się składała z 6 (sześciu) członków.  

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 
 



Uchwała Nr 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firm ą CDRL Spółka Akcyjna 
z siedzib ą w Pianowie 

z dnia 22 czerwca 2021 roku 
 

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki 
 

§1 
Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 12 Statutu 
Spółki postanawia postawia powołać Panią/Pana ______________ Rady Nadzorczej kolejnej 
kadencji.  

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 
 

Uchwała Nr 21 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firm ą CDRL Spółka Akcyjna 
z siedzib ą w Pianowie 

z dnia 22 czerwca 2021 roku 
 

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki 
 

§1 
Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 12 Statutu 
Spółki postanawia postawia powołać Panią/Pana ______________ Rady Nadzorczej kolejnej 
kadencji.  

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 
 

Uchwała Nr 22 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firm ą CDRL Spółka Akcyjna 
z siedzib ą w Pianowie 

z dnia 22 czerwca 2021 roku 
 

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki 
 

§1 
Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 12 Statutu 
Spółki postanawia postawia powołać Panią/Pana ______________ Rady Nadzorczej kolejnej 
kadencji.  

 
§ 2 



Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 

Uchwała Nr 23 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firm ą CDRL Spółka Akcyjna 
z siedzib ą w Pianowie 

z dnia 22 czerwca 2021 roku 
 

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki 
 

§1 
Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 12 Statutu 
Spółki postanawia postawia powołać Panią/Pana ______________ Rady Nadzorczej kolejnej 
kadencji.  

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 
 

Uchwała Nr 24 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firm ą CDRL Spółka Akcyjna 
z siedzib ą w Pianowie 

z dnia 22 czerwca 2021 roku 
 

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki 
 

§1 
Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 12 Statutu 
Spółki postanawia postawia powołać Panią/Pana ______________ Rady Nadzorczej kolejnej 
kadencji.  

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 
 
 

Uchwała Nr 25 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firm ą CDRL Spółka Akcyjna 
z siedzib ą w Pianowie 

z dnia 22 czerwca 2021 roku 
 

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki 
 
 
 
 



§1 
Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 12 Statutu 
Spółki postanawia postawia powołać Panią/Pana ______________ Rady Nadzorczej kolejnej 
kadencji.  

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 
 



Sprawozdanie Rady Nadzorczej CDRL S.A. za 2020 rok zostało przyjęte uchwałą nr 6 Rady Nadzorczej 

z dnia 14 kwietnia 2021 r.  

 
 

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ CDRL S.A. 
z dnia 14 kwietnia 2021 roku 

Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone w związku z następującymi regulacjami: 
−   art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych; 
− zasadą II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 przyjętych Uchwałą 

Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
z dnia 13 października 2015 roku.  

 

I. Skład Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu 
 

W skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2020 roku wchodzili: 
 

• Ryszard Błaszyk -Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

• Jacek Mizerka - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 

• Edyta Kaczmarek-Przybyła – Członek Rady Nadzorczej, 

• Barbara Dworczak – Sekretarz Rady Nadzorczej, 

• Agnieszka Nowak – Członek Rady Nadzorczej. 

• Eryk Karski – Członek Rady Nadzorczej. 
 

W okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku skład Rady Nadzorczej Spółki CDRL 
S.A. nie uległ zmianie. 

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, tj. na dzień 14 kwietnia 2021 r. skład 
Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco: 

• Ryszard Błaszyk -Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

• Jacek Mizerka - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 

• Edyta Kaczmarek-Przybyła – Członek Rady Nadzorczej, 

• Barbara Dworczak – Sekretarz Rady Nadzorczej, 

• Agnieszka Nowak – Członek Rady Nadzorczej, 

• Eryk Karski – Członek Rady Nadzorczej. 
 

Zasady i tryb działania Rady Nadzorczej CDRL S.A. regulują przepisy prawa 
w odniesieniu do spółek kapitałowych, Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej 
przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 24 kwietnia 2014 r. wraz z późniejszymi 
zmianami i Regulamin Komitetu Audytu przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 14 
listopada 2017 r.  
 
Rada Nadzorcza Spółki powstała z dniem 3 sierpnia 2011 roku, tj. z momentem wpisu do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, 
spółki akcyjnej CDRL S.A. powstałej w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością.  
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Na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 21 września 2017 r. w ramach Rady 
Nadzorczej w Spółce został wyodrębniony komitet audytu, który działa zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich 
oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1089 z poźn. zm). Spółka nie wyodrębnia 
komitetu ds. wynagrodzeń.  
 
W skład komitetu audytu na dzień 31 grudnia 2020 roku wchodzili: 

• Ryszard Błaszyk - Przewodniczący Komitetu Audytu, 

• Jacek Mizerka – Członek Komitetu Audytu, 

• Agnieszka Nowak – Członek Komitetu Audytu. 
 
W okresie od 01 stycznia 2020 roku do dnia sporządzenia sprawozdania skład Komitetu 
Audytu Spółki nie ulegał zmianie.  
 
W dniu 14 listopada 2017 r. Rada Nadzorcza przyjęła Regulamin Komitetu Audytu, w 
którym szczegółowo określono obowiązki i czynności podejmowane przez Komitet 
Audytu, w tym również uprawnienia przysługujące jego członkom, niezbędne do 
efektywnego sprawowania nadzoru nad sprawozdawczością finansową Spółki i jej Grupy 
kapitałowej. Ponadto, w Regulaminie Komitetu Audytu wskazano podstawowe założenia 
procedury wyboru firmy audytorskiej oraz udzielania rekomendacji co do przedłużenia 
umowy z firmą audytorską.  
 
Ustawowe kryteria niezależności w Komitecie Audytu Spółki spełnia dwóch jego 
członków: Przewodniczący Komitetu Audytu Pan Ryszard Błaszyk oraz Członek Komitetu 
Audytu Pan Jacek Mizerka.  
 
Wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych 
posiada w Komitecie Audytu jego Przewodniczący- Pan Ryszard Błaszyk, który ma 
wieloletnią praktykę zawodową w dziedzinie rachunkowości. Pan Jacek Mizerka posiada 
wiedzę i umiejętności w dziedzinie finansów i sprawozdawczości finansowej. 
 
Wiedzę i umiejętności w zakresie branży, w której działa Emitent posiada Pani Agnieszka 
Nowak.  

II. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej CDRL S.A. 
 
W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła cztery protokołowane posiedzenia 
Rady, które odbyły się w trybie elektronicznym lub stacjonarnym, a mianowicie: 
 

➢ posiedzenie z dnia 24 marca 2020 roku – w sześcioosobowym składzie Rady 
Nadzorczej, 

➢ posiedzenie z dnia 23 czerwca 2020 roku – w sześcioosobowym składzie Rady 
Nadzorczej, 

➢ posiedzenie z dnia 28 września 2020 roku – w sześcioosobowym składzie Rady 
Nadzorczej. 



3 

 

➢ Posiedzenie z dnia 22 grudnia 2020 roku – w sześcioosobowym składzie Rady 
Nadzorczej. 

 
Wszystkie zwołane posiedzenia Rady Nadzorczej odbyły się w składzie umożliwiającym 
podejmowanie uchwał. W trakcie posiedzeń Rada Nadzorcza rozpatrywała sprawy 
przypisane do jej kompetencji zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz 
Statutu Spółki, jak również wynikające z potrzeb bieżącej działalności Spółki.  
 
Ponadto, Rada Nadzorcza podejmowała uchwały w trybie pisemnym w wyniku zarządzeń 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej w sprawie przeprowadzenia głosowania w trybie 
obiegowym z dnia 1 kwietnia 2020 r., dnia 31 lipca 2020 r. oraz 30 listopada 2020 r. 
 
Na posiedzeniach Rada Nadzorcza zasięgała informacji o wpływie ograniczeń 
dotyczących rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 na sytuację Spółki i jej Grupy 
Kapitałowej, realizacji planów Spółki i jej strategii związanej z dostosowaniem się do 
nowych warunków działania sklepów stacjonarnych i sklepu internetowego w warunkach 
pandemicznych, w tym także o sytuacji finansowej,  oceniając sprawozdawczość 
finansową realizowaną w ciągu roku i wysłuchując Zarządu Spółki oraz Dyrektora 
Finansowego, jak również zapoznając się z dokumentacją Spółki w ramach analizy 
sprawozdań finansowych rocznego, półrocznego oraz kwartalnych.  
 
Rada Nadzorcza podejmowała również uchwały oraz zasięgała informacji związanych z 
wykonywaniem przez Spółkę jej obowiązków ustawowych, opiniując projekty procedur 
wewnętrznych i nowych regulacji wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa.  
 
W tym obszarze rok 2019 (oceniany przez Radę w trakcie posiedzeń odbywanych w 2020 
roku) jak również rok 2020 obfitował w wiele istotnych dla Spółki zmian  regulacyjnych, w 
szczególności w zakresie nowych obowiązków spółek publicznych dot. transakcji z 
podmiotami powiązanymi, anonimowego zgłaszania naruszeń, polityki wynagrodzeń, 
obowiązku dokonywania zgłoszeń do CRBR, wdrożenia PPK, jak również obowiązkowej 
dematerializacji akcji przeprowadzonej w I kwartale 2021 roku.  
 
Rada Nadzorcza analizowała stan Spółki w następujących obszarach: finanse Spółki i  jej 
Grupy Kapitałowej, tj. wskaźniki jej działalności w perspektywie historycznej i aktualnej, 
sytuacja Spółki w kontekście konsolidacji Grupy i przejęcia nowych podmiotów, sytuacja 
w poszczególnych podmiotach zależnych, w tym wprowadzonych do Grupy w 2019 r., 
czynniki ryzyka wpływające na działalność Spółki, w tym wpływ wyników finansowych na 
warunki emisji obligacji Spółki, jak również wpływ ograniczeń związanych z pandemią 
koronawirusa COVID-19 na sytuację i strategię Grupy, działania naprawcze 
podejmowane przez Zarząd Spółki oraz spółek zależnych w zw. z trwającą pandemią, w 
tym zakres i sposób korzystania z pomocy publicznej wynikającej z tarcz antykryzysowych 
oraz wprowadzanych szczególnych rozwiązań ustawowych dla branż dotkniętych 
pandemią, możliwości realizacji przez Spółkę planowanych w 2020 roku inwestycji oraz 
wypłaty dywidendy, realizacja przez Spółkę i Grupę obowiązków ustawowych, jak również 
potrzeba, sposób oraz zakres wdrożenia procedury audytu wewnętrznego w całej Grupie 
Kapitałowej CDRL S.A. przy jednoczesnym uwzględnieniu ograniczeń związanych z 
koronawirusem COVID-19 i ich wpływu na sposób funkcjonowania Grupy.  
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W 2020 roku Komitet Audytu odbył cztery protokołowane posiedzenia, podczas których 
członkowie Komitetu Audytu zapoznawali się ze sposobem sporządzania sprawozdań 
finansowych przez Spółkę, dokonywali oceny systemów zarządzania i kontroli 
wewnętrznej w ramach Grupy kapitałowej, w tym w zakresie zarządzania ryzykiem 
walutowym, jak również ryzykami związanymi z bieżącą działalnością operacyjną Spółki i 
jej spółek zależnych, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu ograniczeń związanych z 
trwającą pandemią koronawirusa COVID-19 na sytuację finansową Spółki i Grupy, jak 
również podejmowanych działań optymalizacyjnych i naprawczych. Komitet Audytu 
wydawał również zalecenia związane z wdrożeniem systemu kontroli wewnętrznej i 
audytu wewnętrznego w Spółce, do których Zarząd Spółki przystąpił w 2020 roku. Na 
bieżąco dokonywał również kontroli niezależności biegłego rewidenta. 

 

W ramach wykonywania swoich czynności Rada Nadzorcza podjęła następujące 

uchwały:  

➢ w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 
2019; 

➢ w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;  
➢ w sprawie oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 

obrotowy 2019;  
➢ w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 

2019;  
➢ w sprawie oceny wniosku Zarządu CDRL S.A. dotyczącego podziału zysku za rok 

obrotowy 2019; 
➢ w sprawie zatwierdzenia sporządzonych w formie jednego dokumentu: 

sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki 
i Grupy Kapitałowej, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego, wniosku Zarządu w przedmiocie sposobu podziału zysku oraz 
sprawozdania z działalności Rady w roku obrotowym 2019;  

➢ w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu CDRL S.A. 
za rok obrotowy 2019;  

➢ w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium Wice Prezesowi Zarządu CDRL 

S.A. za rok  obrotowy 2019; 
➢ w sprawie zaopiniowania porządku obrad i projektów uchwał na Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie; 
➢ w sprawie zaopiniowania projektu Procedury anonimowego zgłaszania naruszeń 

prawa oraz procedur i standardów etycznych w CDRL S.A. i jej Grupie Kapitałowej; 
➢ w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej; 
➢ w sprawie zmiany wynagrodzenia Prezesa Zarządu CDRL S.A. 
➢ w sprawie zmiany wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu CDRL S.A. 
➢ w sprawie delegowania członka RN do zawarcia aneksów do umowy o pracę z 

członkami Zarządu Spółki. 
➢ w sprawie zaopiniowania porządku obrad i projektów uchwal Nadzwyczajnego 

Zgromadzenia Spółki. 
➢ w sprawie zaopiniowania projektu Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady 

Nadzorczej. 
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➢ w sprawie rekomendowania zarządowi podjęcia negocjacji w przedmiocie 
obowiązku nabycia udziałów w spółce zależnej; 

➢ w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu; 
➢ w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu; 
➢ w sprawie aprobaty dla rozbudowy budynku biurowego w siedzibie Spółki; 
➢ w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki dotyczącego wypłaty dywidendy 

z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysku za 2019 r.  

 

III. Ocena pracy Rady Nadzorczej CDRL S.A.  

W roku obrotowym 2020, prace Rady Nadzorczej Spółki koncentrowały się na sprawach 

mających istotne znaczenie dla bieżącej działalności operacyjnej Spółki i jej Grupy 

Kapitałowej, tj. na realizacji jej celów gospodarczych oraz zakładanej strategii rozwoju, z 

uwzględnieniem warunków gospodarczych, w których przyszło funkcjonować Spółce i 

Grupie w 2020 roku w związku z trwającą pandemią koronwairusa COVID-19.  

Rada Nadzorcza dokonywała bieżącej analizy sytuacji Spółki i spółek z Grupy kapitałowej, 

na które wpływ miały przede wszystkim wprowadzane lockdown-y, jak również zmiana 

nawyków klientów w związku z panującym reżimem sanitarnym. Panująca pandemia 

miała również wpływ na sposób funkcjonowania Spółki i Grupy, w szczególności w 

zakresie konieczności wdrożenia rozwiązań umożliwiających pracę zdalną lub pracę 

zmianową (w zależności od nasilenia zachorowań na koronawirusa), co stanowiło 

dodatkowe wyzwanie dla kontroli wewnętrznej.    

Rada Nadzorcza sprawowała również nadzór nad sposobem realizacji przez Spółkę 

licznych nowych obowiązków ustawowych, których termin wdrożenia został co prawda 

wydłużony w związku z trwającą pandemią, jednak z których Spółka i jej Grupa 

zobowiązane były wywiązać się pomimo niesprzyjających ku temu okoliczności. 

Zarządzanie procesami, kontrolą oraz funkcjonowanie obowiązujących w Spółce 

procedur przeszły w tym okresie istotny test, który Rada Nadzorcza ocenia z perspektywy 

ostatniego roku pozytywnie.  

W ramach cyklicznych posiedzeń, Rada Nadzorcza oraz Komitet Audytu otrzymywały 

informacje od Zarządu Spółki i przedstawicieli poszczególnych istotnych działów oraz 

osób odpowiedzialnych za zarządzanie i nadzór nad działalnością spółek zależnych 

bieżące informacje o sytuacji gospodarczej oraz finansowej Spółki oraz Grupy, wpływie 

ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 na tę sytuację, 

jak również informacje o planach oraz działaniach mających na celu zminimalizowanie 

negatywnego wpływu lockdawn-ów na działalność Spółki i Grupy – w tym w zakresie 

korzystania z pomocy publicznej, negocjowania warunków umów najmu i dzierżawy w 

galeriach handlowych w związku z okresowymi zamknięciami sklepów stacjonarnych, 

podejmowanych działaniach związanych z rozwojem sklepu internetowego i marketingu 

Grupy prowadzonego w Internecie, jak również okoliczności niezwiązanych z trwającą 
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pandemią a generujących inne ryzyka dla Grupy, m.in. wpływu sytuacji na Białorusi na 

spółki zależne Grupy, w szczególności w obszarze sytuacji gospodarczej tego kraju i 

wpływu na prowadzoną tam działalność operacyjną Grupy. 

Celem sprawowania swoich nadzorczych funkcji, Członkowie Rady Nadzorczej okresowo 

zapoznawali się z dokumentacją finansową Spółki, dokonując analizy poprawności 

sporządzonych danych finansowych rocznych, półrocznych oraz kwartalnych, jak również 

uczestniczyli w nadzorze w ramach przydzielonych zadań, w tym również jako członkowie 

komitetu audytu, z zakresu finansów spółki, kwestii prawnych i otoczenia rynkowego.  

W trakcie posiedzeń Rada Nadzorcza dokonywała oceny funkcjonujących w spółce 

systemów kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem, wysłuchując informacji 

Zarządu Spółki i Dyrektora Finansowego na temat przewidywanych czynników, które 

mogą mieć wpływ na wyniki osiągane przez Spółkę oraz sposobów ich zapobiegania. 

Jednocześnie Rada Nadzorcza oraz Komitet Audytu sprawował nadzór nad sposobem 

wdrożenia rekomendacji w obszarze wprowadzenia systemu audytu wewnętrznego w 

Spółce i Grupie.  

Reasumując: 

Rada Nadzorcza sprawowała stały i efektywny nadzór nad działalnością Spółki, realizując 

swoje ustawowe obowiązki.  

Rada Nadzorcza spotkała się czterokrotnie, realizując tym samym wymogi określone w 

przepisach prawa. Dodatkowo przed każdym posiedzeniem Rady odbyły się również 

posiedzenia Komitetu Audytu. 

Rada Nadzorcza podejmowała uchwały w sprawach wymaganych przepisami prawa oraz 

Statutem.  

Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny kryteriów niezależności członków RN oraz 

komitetu audytu i stwierdziła, że są one spełnione.  

Rada Nadzorcza wraz z Komitetem Audytu dokonywała również oceny niezależności 

biegłego rewidenta. 

Rada Nadzorcza opiniowała również porządek obrad oraz uchwały na Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie, realizując tym samym wymogi zasad ładu korporacyjnego.  

W 2020 r. Rada Nadzorcza sporządziła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, 

zawierając w niej wszystkie elementy wymagane przez obowiązujący Kodeks Dobrych 

Praktyk Spółek Notowanych na GPW.  

Biorąc pod uwagę powyższe kwestie Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją 

działalność w 2020 roku.  
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IV. Ocena sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli 

wewnętrznej, zarządzania  ryzykiem oraz sposobu wypełniania obowiązków 

informacyjnych  

Na podstawie bieżącej oceny sytuacji Spółki i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem 

Zarządu z działalności oraz sprawozdaniem finansowym Spółki za 2020 rok, Rada 

Nadzorcza ocenia dotychczas działający system kontroli wewnętrznej Spółki i Grupy 

pozytywnie, wskazując że spełnił on swoją rolę w szczególnym okresie trwającej pandemii 

koronawirusa COVID-19. Niemniej jednak Rada Nadzorcza dostrzega konieczność 

wdrożenia systemu audytu wewnętrznego, którego działanie w ocenie Rady jest 

niezbędne do bieżącego nadzoru nad przestrzeganiem obowiązujących w Spółce i Grupie 

procedur jak również ich usprawnienia. Rada Nadzorcza rekomenduje kontynuację prac 

związanych z wdrożeniem tych procedur, mając na uwadze panujące warunki związane 

z ograniczeniami wprowadzanymi w związku z panującą pandemią koronawirusa COVID-

19. 

Nowy system ERP oraz schemat organizacyjny, pozwala na sprawne zarządzanie Spółką 

i ochronę istotnych interesów Spółki, m.in. pozwala na bezpośrednie raportowanie do 

Zarządu Spółki o najważniejszych, istotnych dla działalności Spółki sprawach – poprzez 

dyrektorów poszczególnych działów. Zarząd Spółki ogranicza krąg osób uprawnionych do 

dostępu do informacji poufnych, dopuszczając do najważniejszych spraw jedynie osoby 

bezpośrednio mu podlegające oraz Radę Nadzorczą. Przepływ dokumentów i informacji 

jest zatem kontrolowany przez Zarząd Spółki i osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie 

określonych działów Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem działu finansowego.  

W 2020 roku, Zarząd Spółki identyfikował istotne czynniki ryzyka dotyczące działalności 

Spółki i jej otoczenia rynkowego, na bieżąco je aktualizował i informował Radę Nadzorczą 

o podjętych działaniach zmierzających do ich ograniczenia. Zarząd Spółki posiada 

informacje dotyczące planowanych zmian w przepisach prawa, odznacza się dobrą 

znajomością branży oraz ogólnej sytuacji rynkowej – makroekonomicznej, co pozwala na 

podejmowanie działań z odpowiednim wyprzedzeniem.  

Rada Nadzorcza zapoznała się z deklaracją Spółki w sprawie przestrzegania zasad 

dobrych praktyk, obowiązujących od 1 stycznia 2016 r. i dokonała jej pozytywnej oceny. 

Wedle Rady Nadzorczej deklaracja Zarządu Spółki odpowiada wielkości i specyfice 

struktury właścicielskiej oraz ładu korporacyjnego obowiązującego w Spółce. Biorąc pod 

uwagę obowiązujący kodeks dobrych praktyk, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia 

realizację przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego za 2019 rok.  

Jednocześnie, biorąc pod uwagę ogłoszenie w dniu 29 marca 2021 roku nowego Kodeksu 

Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW Rada Nadzorcza rekomenduje Zarządowi 

Spółki podjęcie działań przygotowawczych w zakresie oceny możliwości przestrzegania 

nowych dobrych praktyk przez Spółkę. 
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Rada Nadzorcza Spółki zapoznała się również ze sposobem realizacji przez Spółkę 

obowiązków informacyjnych. Działający od 2018 roku wewnętrzny regulamin dotyczący 

obiegu i ochrony informacji poufnych oraz monitoringu obrotu akcjami, jak również 

wewnętrzny indywidualny standard raportowania dla Spółki, pozwala na efektywny nadzór 

nad tym obszarem działalności Spółki. 

Spółka nie prowadzi zorganizowanej działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej 

o zbliżonym charakterze na podstawie przyjętej polityki, w związku z czym Rada 

Nadzorcza nie przeprowadziła oceny racjonalności tej polityki. Działania tego typu 

podejmowane są sporadycznie na podstawie indywidualnej oceny Zarządu. 

V. Ocena sprawozdań za 2020 rok. 

Rada Nadzorcza dokonała oceny: 

1. Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; 

2. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020; 

3. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020;  

4. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; 

5. Wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020.  

Mając powyższe na uwadze, Rada Nadzorcza zwraca się do Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia CDRL S.A. o pozytywne rozpatrzenie oraz zatwierdzenie:  

1. Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; 

2. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020; 

3. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020; 

4. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; 

5. Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2020 rok, w tym sprawozdania z oceny wyżej 

wskazanych dokumentów (w tym zakresie o rozpatrzenie). 

W świetle powyższego, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu w sprawie 

przeznaczenia zysku Spółki na kapitał zapasowy, celem zabezpieczenia interesów  Spółki 

i Grupy kapitałowej w związku z negatywnymi skutkami rozprzestrzeniania się 

koronowirusa COViD-19 i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w tej 

sprawie zgodnie z wnioskiem Zarządu. 
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VI. Podsumowanie 

Rada Nadzorcza oceniła sytuację Spółki w roku 2020 i sformułowała niniejszą ocenę na 

podstawie przeglądu spraw Spółki, dyskusji z Członkami Zarządu prowadzonych na 

posiedzeniach Rady Nadzorczej, z Dyrektorem Finansowym oraz Dyrektorami 

poszczególnych istotnych działów oraz prawnikami Spółki, jak również na bazie informacji 

przedstawionych przez biegłego rewidenta Spółki na posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz 

na podstawie oceny sprawozdawczości finansowej Spółki dokonywanej przez Komitet 

audytu. 

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania i zaangażowanie Zarządu w 2020 roku.  

Spółka i jej Grupa podejmują niezbędne czynności do ochrony interesu Spółki, Grupy oraz 

jej akcjonariuszy, dostosowując działalność operacyjną i podejmując działania 

zmierzające do zminimalizowania negatywnych skutków ograniczeń wprowadzanych w 

związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19. Działania te pozwoliły na 

zakończenie roku obrotowego 2020 zyskiem, pomimo trudnej sytuacji gospodarczej 

branży odzieżowej, w której działa Spółka. Wpływ na wynik skonsolidowany miała przede 

wszystkim sytuacja w spółkach zależnych, prowadzących sklepy w galeriach, jak również 

w spółce Fikołki, która prowadziła sale zabaw dla dzieci. Zarząd Spółki, biorąc pod uwagę 

dokonane testy na utratę wartości dokonał odpisów aktualizujących wartość wybranych 

spółek zależnych i te zdarzenia jednorazowe miały największy wpływ na prezentowane 

wyniki finansowe. O odpisach dokonanych w ciągu roku obrotowego Spółka informowała 

w raportach okresowych, zaś o odpisach aktualizujących wartość spółek zależnych 

prowadzących sklepy w związku z przeprowadzonym testem na utratę wartości Spółka 

informowała raportem  bieżącym ESPI numer 11/2021 z dnia 26 marca 2021 r.  

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną i kolejnym lockdawn-em, obejmującym 

zamknięcie galerii handlowych Zarząd spółek zależnych Coccodrillo Concepts Sp. z o.o., 

Smart Investment Group Sp. z o.o. oraz Drussiss Sp. z o.o. podjął decyzję o rozpoczęciu 

działań zmierzających do restrukturyzacji prowadzonej przez te spółki działalności. 

Spółka poinformowała o tym w raporcie bieżącym ESPI numer 14/2021 z dnia 12 kwietnia 

2021 r. 

W ocenie Rady Nadzorczej, podjęte decyzje są zgodne z przepisami prawa oraz przyjętą 

polityką rachunkowości, jak również uwzględniają poziom ryzyka związany z możliwym 

pogorszeniem się sytuacji finansowej spółek zależnych, w związku z kontynuacją 

restrykcji sanitarnych i zamknięciem sklepów przy jednoczesnym utrzymaniu przez 

galerie handlowe opłat czynszowych i innych w związku z zajmowaniem przez spółki 

zależne poszczególnych lokali. 

W wyniku analizy dokumentów i sprawozdań Spółki oraz Grupy, Rada Nadzorcza 

stwierdza, żeSpółka prowadzi przejrzystą politykę w zakresie sprawozdawczości 
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finansowej, a sprawozdania finansowe są zgodne z księgami i dokumentami oraz ze 

stanem faktycznym.  

Biorąc pod uwagę powyższe Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia 

Spółki o udzielenie absolutorium członkom Zarządu z ich działalności w 2020 roku.  

Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte uchwałą nr 6 Rady Nadzorczej z dnia 14 kwietnia 

2021 r. podjętą w głosowaniu jawnym podczas posiedzenia Rady Nadzorczej, które 

odbyło się w trybie elektronicznym zgodnie z art. 388 § 1 (1) KSH. 

 

Członkowie Rady Nadzorczej głosujący za przyjęciem sprawozdania: 

1. Ryszard Błaszyk            

2. Jacek Mizerka           

3. Eryk Karski 

4. Barbara Dworczak    

5. Edyta Kaczmarek- Przybyła      

6. Agnieszka Nowak 

 



Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej za 2019 i 2020 zostało przyjęte 

uchwałą numer 1 Rady Nadzorczej z dnia 26 maja 2021 r.  

Pianowo, dnia 26 maja 2021 r. 
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I. DEFINICJE 

Spółka, CDRL – oznacza CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan, 

zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS 

0000392920, REGON 411444842, NIP 6981673166.  

Grupa CDRL – oznacza grupę kapitałową, w skład której wchodzi CDRL jako jednostka dominująca 

oraz jej wszystkie podmioty zależne zgodnie z MSSF.  

Polityka Wynagrodzeń – Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej CDRL S.A. 

przyjęta uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2020 r. 

Osoba najbliższa – małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii i lub 

stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca 

we wspólnym pożyciu. 

Rada Nadzorcza  - oznacza radę nadzorczą CDRL 

Spółki zależne CDRL – oznacza spółki zależne od CDRL zgodnie z MSSF 

Sprawozdanie  - oznacza niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej 

sporządzone zgodnie z art. 90 g Ustawy o ofercie. 

Ustawa o ofercie –  oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych 

(tj. z dnia 27 października 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 2080) 

Walne Zgromadzenie –  oznacza walne zgromadzenie CDRL 

Zarząd – oznacza zarząd CDRL 

II. WPROWADZENIE 

W Sprawozdaniu przedstawiono przegląd wynagrodzeń i wszystkich świadczeń otrzymanych i 

należnych dla poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej CDRL, obejmujące dwa lata 

obrotowe – 2019 i 2020 rok. 

Rok 2020 był rokiem szczególnym w działalności Spółki i jej Grupy, z uwagi na trwającą pandemię 

koronawirusa COVID-19, który miał istotny wpływ zarówno na wyniki finansowe Spółki i Grupy, jak 

również wynagrodzenia – członków Zarządu jak i pracowników Spółki.  

W 2019 i 2020 roku skład Zarząd Spółki był niezmienny. 

Zarząd składał się z dwóch członków: 

1. Marka Dworczaka- Prezesa Zarządu 

2. Tomasza Przybyłę – Wiceprezesa Zarządu 

W skład Rady Nadzorczej w 2019 roku wchodzili: 

1. Ryszard Błaszyk -Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

2. Jacek Mizerka - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 

3. Edyta Kaczmarek-Przybyła – Członek Rady Nadzorczej, 

4. Barbara Dworczak – Sekretarz Rady Nadzorczej, 



5. Agnieszka Nowak – Członek Rady Nadzorczej. 

 W 2020 roku skład Rady Nadzorczej uległ rozszerzeniu i przedstawiał się następująco: 

1. Ryszard Błaszyk -Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

2. Jacek Mizerka - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 

3. Barbara Dworczak – Sekretarz Rady Nadzorczej, 

4. Edyta Kaczmarek-Przybyła – Członek Rady Nadzorczej, 

5. Agnieszka Nowak – Członek Rady Nadzorczej, 

6. Eryk Karski – Członek Rady Nadzorczej. 

W dniu 16 stycznia 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej 

Pana Eryka Karskiego, ustalając liczebność Rady Nadzorczej na 6 osób. 

Wynagrodzenia członków Zarządu Spółki ustalane są zgodnie z art. 378 § 1 KSH oraz 22 ust. 2 pkt. d) 

Statutu Spółki przez Radę Nadzorczą. Podstawą wypłaty wynagrodzenia członków Zarządu CDRL są 

umowy o pracę. Członkom Zarządu Spółki nie przyznawano w okresie sprawozdawczym (2019-2020) 

zmiennych składników wynagrodzenia ani żadnych dodatkowych świadczeń poza wynagrodzeniem za 

pracę. 

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej za pełnienie funkcji ustalane jest zgodnie z 378 § 1 KSH 

oraz § 22 ust. 2 pkt. d) Statutu Spółki przez Walne Zgromadzenie Spółki. Podstawą wypłaty 

wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej jest uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

CDRL z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, 

obowiązująca od dnia 1 czerwca 2016 r. W dniu 12 listopada 2018 r. Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki ustaliło również w uchwale numer 5 przyznało wynagrodzenie dodatkowe dla 

członków komitetu audytu. 

Wynagrodzenie członków Zarządu i Rady Nadzorczej ustalane jest zgodnie z Polityką Wynagrodzeń 

CDRL przyjętą dnia 31 sierpnia 2020 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 3 

Polityka wynagrodzeń została zaopiniowana przez Radę Nadzorczą w uchwale z dnia 31 sierpnia 2020 

r. Polityka wynagrodzeń została opracowana zgodnie z art. 90d Ustawy o ofercie.  

III. SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH W ODNIESIENIU DO KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU I 

RADY NADZORCZEJ 

1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 

3 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej, oraz wzajemne proporcje pomiędzy składnikami 

wynagrodzenia. 

Podstawą wypłaty wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki są umowy o pracę, a wynagrodzenie z tego 

tytułu uchwalane jest przez Radę Nadzorczą. 

Poniżej zaprezentowano informacje o wartości wynagrodzeń wypłaconych i przyznanych członkom 

Zarządu w 2019 i 2020 roku: 

 

 



Imię i nazwisko 

Członka Zarządu, 

stanowisko 

Okres pełnienia 

funkcji 

Okres raportowy Wynagrodzenie 

stałe 

Świadczenie 

Dodatkowe (1) 

Proporcja pomiędzy 

wynagrodzeniem 

stałym a zmiennym (2) 

 
Marek Dworczak 
Prezes Zarządu 

 
od 3.08.2011  
do obecnie 

2019 240.000,00 zł 800,00 zł  
100% 

2020 268.000,00 zł 4.800,00 zł 

 
Tomasz Przybyła 

Wiceprezes 
Zarządu 

 
 

od 3.08.2011 
do obecnie 

 
2019 

240.000,00 zł 4.800,00 zł  
 

100% 
 

2020 
268.000,00 zł 4.800,00 zł 

(1) Członkowie Zarządu Spółki korzystają z samochodów służbowych, z tytułu którego naliczany jest comiesięczny ryczałt 

(2) członkom Zarządu CDRL nie przysługuje zmienne wynagrodzenie 

 

W 2019 i 2020 roku, Członkowie Zarządu nie otrzymywali wynagrodzenia od podmiotów należących 

do Grupy CDRL oraz nie otrzymywali żadnych innych dodatkowych świadczeń lub świadczeń z tytułu 

programów emerytalno- rentowych.  

Za okres od kwietnia 2020 r. do czerwca 2020 r. Członkowie Zarządu Spółki otrzymywali 80% 

wynagrodzenia zasadniczego, w związku ze skutkami ograniczeń wprowadzonych z uwagi na trwającą 

pandemię koronawirusa COVID-19. Podstawą ograniczenia wynagrodzenia były uchwały Rady 

Nadzorczej z dnia 3 kwietnia 2020 r. Wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki zostało ograniczone 

podobnie jak wynagrodzenia pracowników Emitenta i jego Grupy. Wynagrodzenie członków Zarządu 

Spółki zostało na nowo określone na podstawie uchwał Rady Nadzorczej z dnia 28 września 2020 r. 

Podstawą wypłaty wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w Radzie jest 

uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 17 maja 2016 r. Dodatkowo 

członkowie komitetu audytu otrzymują wynagrodzenie przyznane im uchwałą numer 5 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 listopada 2018 r.  

Poniżej zaprezentowano informacje o wartości wynagrodzeń wypłaconych i przyznanych członkom 

Rady Nadzorczej w 2019 i 2020 roku: 

Imię i nazwisko 
Członka Rady 
Nadzorczej, 
stanowisko 

 
Okres pełnienia 

funkcji 

 
Okres 

raportowy 

 
Wynagrodzenie 

z tytułu pełnienia funkcji 

 
Wynagrodzenie  
z innych tytułów 

 
Ryszard Błaszyk 
Przewodniczący 
Rady Nadzorczej 

 

 
 

od 3.08.2011 
 do obecnie 

 
2019 

 

 
43.800,00 zł 

 
0,00 zł 

 
2020 

 

 
43.800,00 zł 

 
0,00 zł 

 
Jacek Mizerka 

Wiceprzewodniczący 
Rady Nadzorczej 

 
 

od 3.08.2011 
do obecnie 

 
2019 

 
25.800,00 zł 

 
0,00 zł 

 
2020 

 
25.800,00 zł 

 
0,00 zł 

 
Barbara Dworczak 

Sekretarz 
Rady Nadzorczej (1) 

 

 
 

od 3.08.2011 
 do obecnie 

 
2019 

 
11.000,00 zł 

 
39.600,00 zł 

 
2020 

 
11.761,90 zł 

 
68.640,86 zł 



 
Edyta Kaczmarek - 

Przybyła 
Członek Rady 
Nadzorczej (2) 

 
 

Od 3.08.2011 
do obecnie 

 
2019 

 
12.000,00 zł 

 
31.800,00 zł 

 
2020 

 
12.000,00 zł 

 
36.000,00 zł 

 
Agnieszka Nowak 

Członek Rady 
Nadzorczej (3) 

 
 

od 3.08.2011  
do obecnie 

 
2019 

 

 
18.000,00 zł 

 
139.600,00 zł 

 
2020 

 

 
18.000,00 zł 

 
139.600,00 zł 

 
Eryk Karski 

Członek Rady 
Nadzorczej (4) 

 
 

od 16.01.2020 
 do obecnie 

 
2019 

 

 
0,00 zł 

 
0,00 zł 

 
2020 

 

 
11.571,43 zł 

 
113.735,32 zł  

 

(1) Pani Barbara Dworczak pobiera wynagrodzenie od spółek zależnych od Emitenta z tytułu zlecenia za 

świadczenie usług prawnych 

(2) Pani Edyta Kaczmarek- Przybyła pobiera wynagrodzenie od Emitenta z tytułu wynagrodzenia za pracę na 

podstawie zawartej umowy o pracę na stanowisku koordynatora ds. projektów (stanowisko to nie polega 

bezpośrednio pod Zarząd Spółki); do kwoty wynagrodzenia całkowitego z tego tytułu wlicza się kwotę 

ryczałtu z tytułu użytkowania samochodu służbowego. 

(3) Pani Agnieszka Nowak pobiera wynagrodzenie od Emitenta z tytułu wynagrodzenia za pracę na podstawie 

zawartej umowy o pracę na stanowisku głównego projektanta (stanowisko to nie polega bezpośrednio pod 

Zarząd Spółki); do kwoty wynagrodzenia całkowitego z tego tytułu wlicza się kwotę ryczałtu z tytułu 

użytkowania samochodu służbowego. 

(4) Pan Eryk Karski uzyskiwał w 2020 roku, za okres od lutego 2020 r. do września 2020 r. poprzez podmiot w 

100% od niego zależny, wynagrodzenie z tytułu świadczenia dodatkowych usług na rzecz CDRL S.A. 

polegających na doradztwie oraz pomocy w rozbudowie systemu kontrolingowego w obszarze operacyjnym 

i finansowym oraz wprowadzeniu dobrych standardów nadzoru nad spółkami grupy. 

Poza wskazanymi powyżej przypadkami, członkowie Rady Nadzorczej nie korzystają z dodatkowych 

świadczeń ani nie pobierają wynagrodzeń z innych tytułów od Emitenta lub jego Spółek zależnych. 

Poza wskazanymi wyżej przypadkami pobierania wynagrodzenia przez członków Rady Nadzorczej -

Panią Barbarę Dworczak – żonę Prezesa Zarządu Marka Dworczaka, jak również Panią Edytę 

Kaczmarek – Przybyłę – żonę Wiceprezesa Zarządu Tomasza Przybyły oraz Panią Agnieszkę Nowak- 

szwagierkę Wiceprezesa Zarządu Tomasza Przybyły, nie występują żadne inne przypadki pobierania 

wynagrodzenia przez Osoby najbliższe członków Zarządu Spółki.  

2. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką 

wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do długoterminowych wyników spółki. 

Wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki spełnia kryteria określone dla wynagrodzeń przyznawanych 

członkom zarządu Emitenta zgodnie z Polityką wynagrodzeń.  

Podstawą prawną zatrudnienia Członków Zarządu Spółki są umowy o pracę, które pozwalają 

kształtować wynagrodzenie Zarządu Spółki w zależności od poziomu wynagrodzeń pracowników. 

Wynagrodzenie Członków Zarządu uwzględnia zakres obowiązków członków Zarządu, jak również 

zakres odpowiedzialności, jak również aktualną sytuację Spółki. Przejawem uzależnienia 



wynagrodzenia Zarządu Spółki od jej sytuacji, jak również zasad wynagradzania pracowników było 

czasowe obniżenie wynagrodzeń członków Zarządu Spółki wprowadzone przez Radę Nadzorczą na 

czas przestoju, w związku z wprowadzonym przez Emitenta programem naprawczym i skorzystaniem z 

dofinansowań do wynagrodzeń pracowników, z uwagi na „lockdawn” wprowadzony w okresie od 

marca do maja 2020 r. i zamknięcie galerii handlowych. Ograniczenie wypłat na rzecz członków 

zarządu mieściło się w podstawach do dokonania odstępstwa od przyjętej Polityki wynagrodzeń 

zgodnie z jej treścią, niezależnie od terminu podjęcia tych decyzji w stosunku do momentu przyjęcia 

Polityki wynagrodzeń. Uchwały o zmianie wynagrodzeń członków Zarządu Spółki dotyczyły 

wynagrodzeń za okres od kwietnia do czerwca 2020 r., tj. przed przyjęciem Polityki wynagrodzeń, 

która została uchwalona dnia 31 sierpnia 2020 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. 

Członkowie Zarządu Spółki nie uzyskują wynagrodzenia zmiennego ani nie korzystają z dodatkowych 

świadczeń – w 2020 roku Rada Nadzorcza nie zdecydowała o wprowadzeniu dodatkowych form 

wynagradzania członków Zarządu Emitenta, ze względu na ich właścicielskie uprawnienia do 

otrzymania dywidendy z akcji. Powiązanie funkcji w Zarządzie z uprawnieniami właścicielskimi wiąże 

pracę Zarządu Spółki bezpośrednio z wynikami Spółki i z wypłacaną z tego tytułu dywidendą 

przyznawaną wszystkim akcjonariuszom Emitenta. 

W związku z aktualną sytuacją finansową Emitenta, w 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki rozważy 

wprowadzenie dodatkowej formy wynagrodzenia w postaci zmiennej. Zgodnie z przyjętą Polityką 

Wynagrodzeń Rada Nadzorcza upoważniona jest do przyjęcia kryteriów w zakresie wyników 

finansowych i niefinansowych dotyczących wynagrodzenia zmiennego, co umożliwia elastyczne 

podejście do kwestii ustalania tego składnika wynagrodzenia. Takie kształtowanie Polityki 

Wynagrodzeń pozwala na powiązanie wynagrodzenia zmiennego Członków Zarządu z  realizacją 

strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki. 

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest oparte o stałe wynagrodzenie z tytułu sprawowania 

funkcji w Radzie – wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej nie jest związane z wynikami Spółki i 

sytuacją ekonomiczną Spółki, a ma zapewnić możliwość sprawowania przez członków Rady stałej i 

skutecznej kontroli i nadzoru nad sytuacją Spółki.  

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta mogą uzyskiwać 

wynagrodzenie z innych tytułów od Spółki lub spółek zależnych, co nie może wpływać na jakikolwiek 

konflikt interesów tych członków Rady z obowiązkami i rolą jaką pełnią w Radzie Nadzorczej.  

Przyjęta Polityka Wynagrodzeń wspiera w tym zakresie prawidłowy nadzór nad działalnością i sytuacją 

Emitenta, jak również efektywne zarządzanie ryzykiem oraz unikanie konfliktów interesu, a w 

konsekwencji  pozwala na realizację strategii zarządzania Spółką. 

3. Informacja na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników. 

Rada Nadzorcza nie określiła w raportowanym okresie – w 2019 i 2020 roku, kryteriów wyników przy 

określeniu wynagrodzeń członków Zarządu Spółki, gdyż nie określała zmiennych składników 

wynagrodzeń. 

 

 

 

 



4. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego 

wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w 

okresie co najmniej pięciu lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający 

porównanie. 

Na podstawie art. 90g ust. 5 Ustawy o ofercie, w niniejszym Sprawozdaniu pominięto dane za okres 

sprzed 2019 roku, biorąc pod uwagę przede wszystkim zmianę struktury Grupy Kapitałowej, jaka 

miała miejsce w 2019 roku, w związku z przejęciem nowych spółek zależnych i rozszerzeniem Grupy 

Kapitałowej. Rok 2020 był również bezprecedensowy z uwagi na istotny wpływ ograniczeń 

związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID -19 na działalność sklepów CDRL S.A. i 

spółek wchodzących w skład Grupy kapitałowej, prowadzoną na terenie galerii handlowych. 

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, Rada Nadzorcza uznała, że podawanie danych za okres 

2018 do 2015, kiedy w Spółce nie obowiązywała Polityka wynagrodzeń i za który Rada nie była 

zobowiązana sporządzać sprawozdań z wynagrodzeń, jako nieporównywalnych do danych za 2019 i 

2020 rok, jest w pełni uzasadnione. 

Imię  
i nazwisko 

ROK 2019 ROK 2020 

Marek Dworczak 

Prezes Zarządu 

 

240.800,00 zł 

 

272.800,00 zł 

Zmiana rok do roku + 13,29% 

Tomasz Przybyła 

Wiceprezes Zarządu 

 

244.800,00 zł 

 

272.800,00 zł 

Zmiana rok do roku + 11,44% 

Ryszard Błaszyk 

Przewodniczący Rady Nadzorczej 

 

43.800,00 zł 

 

43.800,00 zł 

Zmiana rok do roku 0% 

Jacek Mizerka 

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

 

25.800,00 zł 

 

25.800,00 zł 

Zmiana rok do roku 0% 

Barbara Dworczak 

Sekretarz 

Rady Nadzorczej (1) 

 

50.600,00 zł 

 

80.402,76 zł 

Zmiana rok do roku + 58,90% 

Edyta Kaczmarek - Przybyła 

Członek Rady Nadzorczej (2) 

 

43.800,00 zł 

 

48.000,00 zł 

Zmiana rok do roku + 9,59% 

Agnieszka Nowak Członek Rady 

Nadzorczej (3) 

 

157.600,00 zł 

 

157.600,00 zł 

Zmiana rok do roku 0% 



Eryk Karski 

Członek Rady Nadzorczej (4) 

 

 

--------- 

 

125.306,75 zł 

 

(1) Łączne wynagrodzenie Pani Barbary Dworczak uwzględnia kwotę wynagrodzenia za pełnienie funkcji, jak i  

wynagrodzenia od spółek zależnych od Emitenta otrzymanego z tytułu zlecenia za świadczenie usług 

prawnych. 

(2) Łączne wynagrodzenie Pani Edyty Kaczmarek- Przybyły uwzględnia kwotę wynagrodzenia za pełnienie 

funkcji, jak i wynagrodzenia od Emitenta otrzymanego z tytułu wynagrodzenia za pracę na podstawie 

zawartej umowy o pracę na stanowisku koordynatora ds. projektów (stanowisko to nie polega 

bezpośrednio pod Zarząd Spółki); do kwoty wynagrodzenia całkowitego z tego tytułu wlicza się kwotę 

ryczałtu z tytułu użytkowania samochodu służbowego. 

(3) Łączne wynagrodzenie Pani Agnieszki Nowak uwzględnia kwotę wynagrodzenia za pełnienie funkcji, jak i  

wynagrodzenia od Emitenta otrzymanego z tytułu wynagrodzenia za pracę na podstawie zawartej umowy 

o pracę na stanowisku głównego projektanta (stanowisko to nie polega bezpośrednio pod Zarząd Spółki); 

do kwoty wynagrodzenia całkowitego z tego tytułu wlicza się kwotę ryczałtu z tytułu użytkowania 

samochodu służbowego. 

(4) Pan Eryk Karski pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta począwszy od 2020 roku. 

Porównanie wynagrodzenia w przeliczeniu na pełne etaty pracowników za okres dwóch 

raportowanych lat obrotowych 

 Rok 
Suma wynagrodzeń 

brutto 
średnie 

zatrudnienie/etaty 
przeciętne wynagrodzenie 

brutto w roku 

przeciętne 
wynagrodzenie brutto 

w miesiącu 

2019 11 039 360,91 zł 215,92 51 127,09 zł 4 260,59 zł 

2020 12 349 149,45 zł 233,42 52 905,28 zł 4 408,77 zł 

 

Porównanie wyników Spółki i Grupy Kapitałowej za okres dwóch raportowanych lat obrotowych 

DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE ROK 2019 ROK 2020 

Wynik finansowy brutto 17 210 826,05 zł 3 467 265,91 zł 

Zmiana rok do roku - 79,85% 

Wynik finansowy netto 15 011 935,14 zł 170 866,80 zł 

Zmiana rok do roku - 98,86% 

Przychody 245 739 757,55 zł 226 099 299,32 zł 

Zmiana rok do roku - 7,99% 

EBITDA 21 643 264,55 zł 27 357 543,82 zł 

Zmiana rok do roku + 26,40% 

DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE ROK 2019 ROK 2020 

Wynik finansowy brutto 14 962 357,30 zł - 45 468 119,76 zł 

Zmiana rok do roku - 403,88% 



Wynik finansowy netto 11 508 636,31 zł - 41 755 657,15 zł 

Zmiana rok do roku -462,82% 

Przychody 514 121 295,25 zł 405 670 137,93 zł 

Zmiana rok do roku - 21,09% 

EBITDA 54 243 610,06 zł 25 777 468,16 zł 

Zmiana rok do roku - 52,48% 

 

Analizując prezentowane dane dotyczące wynagrodzeń członków Zarządu, Rady Nadzorczej jak 

również pracowników Spółki w porównaniu z danymi finansowymi za okres objęty Sprawozdaniem, 

należy wziąć pod uwagę fakt istotnego wpływu koronawirusa COVID-19 na działalność Grupy 

kapitałowej oraz Spółki w 2020 roku, jak również zmiany w Grupie kapitałowej, jakie miały miejsce w 

2019 r. w związku z akwizycją nowych spółek zależnych. Lata 2019 -2020 były okresem wytężonej 

pracy Zarządu, jak również Rady Nadzorczej. Jednocześnie w 2020 roku wyniki finansowe Grupy oraz 

Spółki znacznie spadły. Pomimo niekorzystnych warunków gospodarczych, wynikających z 

ograniczenia działalności galerii handlowych, w których mieści się większa część sklepów należąca do 

Grupy kapitałowej CDRL, Spółce udało się uzyskać dodatni wynik finansowy a wskaźnik EBITDA 

wzrósł. W przypadku Grupy kapitałowej wpływ na wyniki finansowe miały jeszcze inne czynniki, w 

szczególności związane z działalnością spółki białoruskiej oraz ostrożnościowym dokonaniem odpisów 

aktualizujących wartość spółek zależnych najbardziej dotkniętych wpływem pandemii. Nieznaczny 

wzrost wynagrodzeń członków Zarządu Spółki w tym okresie wiązał się jednocześnie ze wzrostem 

wynagrodzeń pracowniczych – częściowo wynikającym również ze wzrostu zatrudnienia w Spółce. 

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nie są powiązane z wynikami Spółki lub Grupy. 

Wynagrodzenia uzyskiwane z innych tytułów zależą od stopnia zaangażowania członków Rady 

Nadzorczej w sprawy operacyjne spółek zależnych i Spółki – w zakresie świadczonych usług prawnych 

czy doradczych, na które zapotrzebowanie w okresie trwającej pandemii wzrosło.  

5. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w 

rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351m 

1495, 1571, 1655, 1680 oraz z 2020 r., poz. 568). 

Informacja o wysokości wynagrodzenia w 2019 i 2020 roku od podmiotów należących do tej samej 

grupy kapitałowej jest zamieszczona w punkcie 2. Sprawozdania i dotyczy jedynie wynagrodzenia 

otrzymywanego przez Sekretarza Rady Nadzorczej – Barbarę Dworczak. 

6. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki 

wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany. 

Członkom Zarządu Spółki jak również Członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje wynagrodzenie w 

postaci instrumentów finansowych, a tym samym w 2019 i 2020 roku członkom Zarządu i Rady nie 

przyznawano ani nie oferowano żadnych instrumentów finansowych tytułem wynagrodzenia. 

7. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zamiennych składników 

wynagrodzenia. 

Członkom Zarządu Spółki jak również Członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje wynagrodzenie 

zmienne, a tym samym brak jest mechanizmów określających możliwość żądania zwrotu zamiennych 

składników wynagrodzenia. 



 

8. Informacja dotycząca odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz 

odstępstw stosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz 

wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa. 

Zgodnie z przyjętą Polityką Wynagrodzeń Rada Nadzorcza Spółki może w drodze uchwały 

zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki. Z wnioskiem o czasowe odstąpienie od 

stosowania Polityki może wystąpić Zarząd Spółki lub każdy z członków Rady Nadzorczej, wskazując na 

okoliczności powodujące spełnienie przesłanek uzasadniających odstąpienie.  

Uchwała Rady Nadzorczej powinna określać zakres, w jakim następuje odstąpienie od stosowania 

Polityki oraz czas jego trwania. Rada Nadzorcza powinna niezwłocznie uchylić uchwałę o czasowym 

odstąpieniu od stosowania Polityki w przypadku, gdy przesłanki jej podjęcia ustąpią przed upływem 

okresu przewidzianego w uchwale.   

Decyzja o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki może być podjęta, jeżeli jest to niezbędne do 

realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej 

rentowności, a w szczególności w przypadku wystąpienia następujących przesłanek:  

a) gdy zasady wynagradzania członków Zarządu lub Rady Nadzorczej przewidziane w Polityce są 

sprzeczne z decyzjami władz lub postanowieniami umów zawartych przez Spółkę albo mogą 

powodować ryzyko nieosiągnięcia celów przewidzianych takimi decyzjami lub umowami,  

b) gdy zasady wynagradzania mogą mieć istotny negatywny wpływ na wyniki osiągane przez Spółkę, 

w tym w przypadkach realizacji znaczących inwestycji lub wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych 

mających wpływ na działalność operacyjną Spółki lub perspektyw jej rozwoju,  

c) wystąpienia zagrożenia płynności finansowej Spółki lub utraty płynności finansowej przez Spółkę,  

d) rozwiązania Spółki lub złożenia wniosku o ogłoszenie jej upadłości lub wniosku 

restrukturyzacyjnego  

e) zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia przez członków Zarządu lub Rady Nadzorczej w całości lub 

w części, w sytuacjach dopuszczonych prawem. 

 

Członkowie Rady Nadzorczej głosujący za przyjęciem sprawozdania: 

1. Ryszard Błaszyk            

2. Jacek Mizerka           

3. Eryk Karski 

4. Barbara Dworczak    

5. Edyta Kaczmarek- Przybyła      

6. Agnieszka Nowak 


