
Pan Ryszard Błaszyk jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

Wydział Prawa i Administracji. Dyplom magistra prawa otrzymał w 1977 roku. Jest także 

absolwentem Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego w 

latach 1985/86. Ukończył liczne kursy i szkolenia (w tym zagraniczne) związane z prawem 

podatkowym i gospodarczym. 

Swoją praktykę zawodową Pan Ryszard Błaszyk rozpoczął w 1968 roku, będąc zatrudniony na 

coraz wyższych stanowiskach w administracji skarbowej (od stanowiska inspektora do 

Dyrektora Izby Skarbowej). Po rezygnacji ze stanowiska Dyrektora Izby Skarbowej otworzył 

własną kancelarię podatkową w Poznaniu (1991 r.) a następnie w 1997 r. uzyskał tytuł doradcy 

podatkowego (nr wpisu 00004), którą prowadzi nadal. 

 W okresie poprzednich pięciu lat Pan Ryszard Błaszyk, poza Emitentem, był lub jest członkiem 

organów administracyjnych, zarządzających, nadzorczych albo wspólnikiem następujących 

podmiotów: 

• jest członkiem rady nadzorczej spółki Alusta S.A. od maja 2007 r., 

• jest członkiem rady nadzorczej spółki Podanfol S.A. od stycznia 2008 r. 

Pan Ryszard Błaszyk 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 Ryszard Błaszyk 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 Ryszarda Błaszyka nie zostały sformułowane żadne 

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

Ryszard Błaszyk 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 Ryszard Błaszyk 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 Ryszard Błaszyk 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. 

 


