
Pan Jacek Piotr Mizerka jest absolwentem Uniwersytetu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 

(AEP) - Wydziału Planowania i Zarządzania. Dyplom magistra ekonomii otrzymał w 1983 r., w 

roku 1992 - stopień doktora nauk ekonomicznych, a w roku 2006, stopień doktora 

habilitowanego nauk ekonomicznych. 

Swoją praktykę zawodową Pan Jacek Piotr Mizerka rozpoczął w 1982 roku w Akademii 

Ekonomicznej w Poznaniu, a w latach 1982-1993 był zatrudniony w AEP jako pracownik 

naukowo-techniczny, później asystent, a następnie w latach 1993-1996 w Akademii Rolniczej 

w Poznaniu jako specjalista (współpraca z Polsko-Amerykańskim Programem Doradztwa 

Rolniczego), w latach 1996-2008 w AEP na stanowisku adiunkta, a od 2008 – na stanowisku 

profesora nadzwyczajnego. W roku 2008 został wybrany na stanowisko prorektora ds. 

finansów i rozwoju na kadencję 2008-2012, a w 2012 ponownie wybrany na stanowisko 

prorektora ds. edukacji i studentów, które piastował do roku 2016. Obecnie Jacek Mizerka 

pełni obowiązki kierownika Katedry Finansów Przedsiębiorstw oraz dyrektora Instytutu 

Rachunkowości i Zarządzania Finansami w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 

 W okresie poprzednich pięciu lat Pan Jacek Mizerka, poza Emitentem, był lub jest członkiem 

organów administracyjnych, zarządzających, nadzorczych albo wspólnikiem następujących 

podmiotów: 

• jest członkiem rady nadzorczej spółki Biuro Konsultingowe Fundacji Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu sp. z o. o od sierpnia 2002 roku. 

Pan Jacek Mizerka nie został skazany wyrokiem sądu związanym z jakimkolwiek 

przestępstwem, w szczególności przestępstwem oszustwa. W okresie ostatnich 5 lat nie miały 

miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego, ani likwidacji w odniesieniu do 

podmiotów, w których Pan Jacek Mizerka pełnił funkcje w organach administracyjnych, 

zarządzających i nadzorczych, a także w których był on osobą zarządzającą wyższego szczebla. 

W okresie ostatnich 5 lat wobec Pana Jacka Mizerki nie zostały sformułowane żadne 

oskarżenia publiczne ani sankcje ze strony organów ustawowych, ani regulacyjnych. Pan Jacek 

Mizerka w okresie ostatnich 5 lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek 

organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub też 

zakazu uczestnictwa w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek Emitenta. Zgodnie 

ze złożonym oświadczeniem, jest osobą niekaraną. 

Pan Jacek Mizerka oświadczył, że na dzień 22 czerwca 2021 roku nie występują żadne 

powiązania z akcjonariuszami dysponującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na 

Walnym Zgromadzeniu CDRL S.A. oraz zobowiązał się do informowania Spółki o zmianie 

istniejącego stanu w w/w zakresie. 

Pan Jacek Mizerka jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej. Niezależni członkowie Rady 

Nadzorczej Emitenta spełniają przesłanki niezależności określone zarówno w Ustawie o 

Biegłych Rewidentach, jak i Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW. 


