
Życiorys zawodowy osób powołanych do Rady Nadzorczej BLACK PEARL S.A. 
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które odbyło się w dniu 16 
LIPCA 2020 r. 

Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta 
oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 

 

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta 

oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 

Adam Szymański 

Członek Rady Nadzorczej 

Kadencja upływa z dniem 16 lipca 2023r. 

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

         WYKSZTAŁCENIE 

           2005 - Kurs dla Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa – grudzień 2005 (      

                       zakończony zdanym egzaminem państwowym w Ministerstwie Skarbu Państwa)    

            2005 - Programme of Training and Accreditation of the European Union Staff “European Funds     

                       Advisor” – IES London,certificate E/PL/III/aa/20287c  

            2005-  Akredytowany Konsultant Funduszy Europejskich certyfikat IB/0185/AKFE/2005,    

                         Instytut Biznesu, Kalisz  

             1987- doktorat, IHKM POLSKA AKADEMIA NAUK, Warszawa (praca doktorska: „Geneza i    

                        rozpowszechnianie się wiatraków w Polsce i w Europie”) 

             1980 - dyplom mgr etnologii, Uniwersytet Wrocławski (praca mgr –„Budownictwo w      

                         Rodopach Środkowych”) 

               1975- matura - IX L.O., Wrocław 

    PRZEBIEG KARIERY ZAWODOWEJ  

    2018 - 2019 TERGO POWER Group – Konsultant Programu, sektor Rolnictwa Energetycznego,   

                          Elektrociepłownie Biomasowe 

    2015 - 2016 GEOTHERMAL ENERGY RESOURCES Sp. z o.o. – Pełnomocnik Zarządu, Koordynator     

                           projektu 

      2012 - AS BIO – ENERGY 02 Sp. z o.o. - Prezes Zarządu, współudziałowiec 

                   Przygotowywanie projektów budowy Bioelektrowni Rolniczych na Dolnym Śląsku 



 

2010 - 2011 COMPLEX CORN SERVICE Sp. z o.o. – Doradca Zarządu 

                      Przygotowanie projektu budowy BIOELEKTROWNI KLUCZOWA 5,8 MWe 

2010 - 2011 EURO – CORN Sp. z o.o. – Prezes Zarządu 

                      Produkcja rolna, obrót środkami do produkcji rolnej 

2007 - 2010 HTCW Polska Sp. z o.o. – Pełnomocnik Zarządu. Koordynator Projektu 

                      Zaplanowanie i przygotowanie trzech projektów inwestycyjnych 

                   – budowa Zakładów Produkcji Energii Odnawialnej w technologii HTCW  

                      (wysokotemperaturowe zgazowywanie odpadów) 

2006 - 2009 BON OIL Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu, 

                     Zarządzanie projektem inwestycyjnym – Budowa Zakładu Produkcji 

                     Estrów RME – 100 000 ton wraz z Tłocznią i Bioelektrownią w Kędzierzynie-Koźlu 

2005 -2008 GENERAL CONSULTING Sp. z o.o. – 

                      Ekspert, współautor analiz i projektów rozwoju przedsiębiorstw i Gmin, 

                     pozyskiwanie kapitału, pozyskiwanie dotacji na współfinansowanie 

                     przedsięwzięć gospodarczych z funduszy UE, planowanie i rozliczanie projektów, 

2004 – 2006 EURUS - Unijne Programy Pomocowe, Wrocław - Dyrektor, 

                       akredytowany Konsultant Funduszy Europejskich 

                    - opracowanie aplikacji 25 projektów inwestycyjnych (przedakcesyjnych, sektorowych) 

2004 - 2004 Akademia Rolnicza, Wrocław  

                      Specjalista ds. Funduszy Strukturalnych, doradca Rektora 

2004 - 2004 Uniwersytet Wrocławski, Wrocław Adiunkt 

1989 – 2018 Własna działalność gospodarcza, od 2005 roku pod firmą AS ENERGY, 

                       firma doradczo – technologiczna, przygotowująca projekty z obszaru 

                       Odnawialnych Źródeł Energii (bioelektrowni, biogazowni rolniczych, 

                       energii solarnej, energii wiatrowej), gospodarki odpadami, udział przy 

                       realizacji na różnym stopniu zaawansowania 65 projektów inwestycyjnych 



 

1981 - 1989 IHKM Polska Akademia Nauk, Warszawa Adiunkt 

 

DODATKOWA DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA 

Od: 

2016 - 2017 Członek Zespołu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

(www.minrol.gov.pl) opracowującego dokument programowy pn. „Pakt dla obszarów wiejskich”, Cel 

główny: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich poprzez rozwój technologii i wykorzystanie 

zasobów energii odnawialnej (innowacyjne formy pozyskiwania energii). 

2016 - Ekspert w ramach RPO Województwa Pomorskiego 2014-2020 w dziedzinie Innowacji i 

transferu technologii w przedsiębiorstwach (www.pomorskie.eu). 

2015 - 2017 Członek Grupy Roboczej Krajowe Inteligentne Specjalizacje ds. Wysokosprawnych, 

niskoemisyjnych i zintegrowanych układów wytwarzania, magazynowani, przesyłu i dystrybucji 

energii (GR 7 ds. ENER), Komitet Sterujący - Ministerstwo Rozwoju (www.mr.gov.pl) 

2014 - Ekspert gospodarczy w NCBiR (www.ncbir.pl) Program Operacyjny POIG 2014-2020 

2014 - Polskie Stowarzyszenie Bioelektrowni i Biogazowni -Wiceprezes Zarządu Krajowego 

2006 - 2010 Krajowa Izba Biopaliw – członek 

2004 - 2007 DGD – Dolnośląska Grupa Doradcza, doradca, ekspert 

2004 - 2006 Członek Korporacji Instytutu Biznesu w Kaliszu 

2003 - 2004 Ekspert ds. gospodarczych w FORUM POLSKIM 

1998 - Doradca w firmach sektora rolniczego i MŚP 

OPIS WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI 

 

a) przygotowywanie projektów, ekspertyz, opinii, analiz do 

przedsięwzięć inwestycyjnych z obszaru: 

- Odnawialnych Źródeł Energii, w szczególności Biometanownie, Elektrownie Biogazowe, 

Elektrociepłownie Biomasowe, Elektrownie Wiatrowe, Elektrownie Pirolityczne 

(zgazowywanie odpadów), Geotermia, 

- Gospodarki odpadami (technologia MB, recycling, odzysk) 

- Biopaliwa, estry RME 

http://www.pomorskie.eu/


- Infrastruktury (stacje paliwowe) 

b) zarządzanie i koordynowanie projektami inwestycyjnymi 

c) opracowywanie i koordynowanie pracami w zakresie pozyskiwania krajowych i Unijnych Funduszy 

Pomocowych 

NABYTA WIEDZA 

- elementy prawa cywilnego; spółki handlowe; kompetencje organów spółek 

- zasady działalności przedsiębiorstw 

- zarządzanie przedsiębiorstwem 

- marketing, rachunkowość i finanse w przedsiębiorstwie 

- restrukturyzacja przedsiębiorstw; prawo upadłościowe, układowe, naprawcze 

- ład korporacyjny w spółkach skarbu państwa. 

- rynek kapitałowy w Polsce 

- problematyka związków zawodowych w procesie prywatyzacji 

- zarządzanie procesowe projektami : w ramach Programu Kształcenia i Akredytacji Kadr Unii      

Europejskiej (Certyfikat IES) 

- charakterystyka projektu jako przedsięwzięcia organizacyjnego 

- metodyka zarządzania projektem 

- uruchomienie projektu, realizacja i zamknięcie projektu 

- monitoring i sprawozdawczość 

- ewaluacja projektu w oparciu o wskaźniki produktu, wskaźniki rezultatu, wskaźniki oddziaływania 

- dorobek naukowy: 23 publikacje naukowe (polsko i obcojęzyczne). 

3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy 

działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta: 

 „Nie dotyczy” 

4. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co 

najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających 

lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni 

funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem: 

         2015 - 2016 GEOTHERMAL ENERGY RESOURCES Sp. z o.o. – Pełnomocnik Zarządu, Koordynator                               

projektu 

1. 2012 - AS BIO – ENERGY 02 Sp. z o.o. - Prezes Zarządu, współudziałowiec 



5. Informacja na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba 

została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu 

lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka 

otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub 

nadzorczych w spółkach prawa handlowego: 

 „Nie dotyczy'' 

6. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub 

likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, 

w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub 

nadzorczego: 

 „Nie dotyczy” 

7. Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w 

stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej 

spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub 

członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej: 

,,Nie dotyczy'' 

8. Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 

prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym 

Rejestrze Sądowym: 

,,Nie dotyczy'' 

 

 


