
Życiorys  

Barbara Dworczak – kandydat na członka rady nadzorczej CDRL S.A. w Pianowie  

 

Pani Barbara Dworczak (lat 48) jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Wydziału Prawa i Administracji.  W roku 1992 uzyskała tytuł magistra. Następnie po ukończeniu 

aplikacji radcowskiej w 1995 r. uzyskała wpis na listę radców prawnych  Okręgowej Izby Radców 

Prawnych w Poznaniu . W roku 2004 ukończyła Studium Prawa Europejskiego - szkolenie organizowane 

przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu. Od tego roku nieprzerwanie wykonuje zawód 

radcy prawnego w ramach stosunku pracy jak i umów cywilnoprawnych, a także w ramach własnej 

działalności zawodowej. 

Swoją praktykę zawodową Pani Barbara Dworczak rozpoczęła w 1992 roku jako referent prawny  w 

Urzędzie Wojewódzkim w Lesznie, a następnie w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lesznie. Od roku 

1995 jest zatrudniona nieprzerwanie jako radca prawny w administracji samorządowej służb 

zatrudnienia - Wojewódzki Urząd Pracy w Lesznie (1993-1998), Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie 

(1999- nadal),  Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wielkopolskim (2005-nadal). W roku 1997 

otworzyła własną kancelarię radcowską w Kościanie. Obecnie działalność jest zawieszona. 

W latach 1999-2006 Pani Barbara Dworczak była radcą prawnym w Urzędzie Miejskim w Kościanie. Od 

roku 2003 do marca 2016r. prowadziła obsługę prawną CDRL S.A. w Pianowie (poprzednio 

COCCODRILLO sp. z o.o. i CDRL sp. z o.o. ) . 

Pani Barbara Dworczak nie jest akcjonariuszem Emitenta. 

Zgodnie z oświadczeniem Pani Barbara Dworczak nie wykonuje poza Emitentem działalności, która 

miałaby istotne znaczenie dla Emitenta i nie występuje w przypadku jej osoby żaden konflikt interesów 

pomiędzy obowiązkami wobec Emitenta, a prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w ciągu ostatnich pięciu lat nie miały miejsca przypadki upadłości, 

zarządu komisarycznego, ani likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Barbara Dworczak 

pełniła funkcje członka organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, a także w których 

była ona osobą zarządzającą wyższego szczebla. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Barbara Dworczak jest osobą niekaraną. W okresie 

ostatnich pięciu lat nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do Pani 

Barbary Dworczak ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji 

zawodowych). Ponadto Pani Barbara Dworczak nie otrzymała w okresie ostatnich pięciu lat sądowego 

zakazu działania lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek 

podmiotu. 

Pani Barbara Dworczak oświadczyła, że na dzień 20 kwietnia 2016 pomiędzy nią a akcjonariuszami 

dysponującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu CDRL S.A. występują 

powiązania rodzinne. Pani Barbara Dworczak zobowiązała się do informowania Spółki o zmianie 

istniejącego stanu w w/w zakresie. 

 
 
 
 
 


