
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: 

Marek Roguski 

Członek Rady Nadzorczej 

Kadencja upływa z dniem 16 lipca 2023r. 

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

         Wykształcenie :          

           -1986 r. Akademia wychowania Fizycznego w Warszawie  

            - tytuł magistra wychowania fizycznego 

            - tytuł Trenera II klasy w gimnastyce sportowej 

           -  Studium Wojskowe przy AWF 

           - 1987r. Szkoła podchorążych  Rezerwy w Elblągu  praktyka  (Desant Morski w Gdańsku i 

Słupsku). 

- 2000 Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie. Studia podyplomowe na 

wydziale Broni i Lotnictwa. Napisałem pracę dyplomową o tematyce 

antyterrorystycznej, studia ukończyłem z wynikiem bardzo dobrym. Moja praca ze 

względów bezpieczeństwa otrzymała klauzulę TAJNE. 

        Kursy specjalistyczne:          

           -  1991 Szkolenie Antyterrorystyczne w USA . Akademia Policyjna      

               w Baton Rouge w Luizjanie. Department of Justice – United  

               States Marshals Service – Special Operation Group. 

            - 1995  Studium Ochrony Osób i Mienia  (Crimen). 

            - 1999  instruktor strzelectwa sportowego i obronnego. Resortowe 

              Centrum Metodyczno-Szkoleniowe                                                                                                                                                                               

            - 2014     DOPUSZCENIE DO POSIADANIA BRONI PALNEJ          

                BOJOWEJ, SPORTOWEJ, STRZELB POWTARZALNYCH i  

                           KARABINKÓW SAMOCZYNNYCH o kalibrze od 5.45mm do 7.62mm         

                           w celu SZKOLENIOWYM 

                                          – Wydał Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji. 

                 Kariera zawodowa :      - 1987-1988 Nauczyciel wychowania fizycznego  
                                                                                         -    Nauczyciel Przysposobienia Obronnego 

                                                                       Technikum Mechaniczne w Pruszkowie. 

                                                                   -  1987-1988 Trener  MOS Pruszków. 

                                                                   -  1989-1990 Trener i instruktor sportów walki Singapur,                                                                                        



                                                                                      Malezja , Tajlandia. 

  - 1990-1991  Służba w Policji 

  - 1991- 2003 Służba w Biurze Ochrony Rządu 

-  2003 – 2013 Instruktor strzelectwa  WTS 

   -  2012 -2013 Kierownik kursu instruktora samoobrony 

Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki . ( z autorskim 

programem).                                                      

            - 2014 Nauczyciel Przygotowania Wojskowego, Wychowania Fizycznego,                   

                       w  szkołach średnich.   

Posiadam wiele uprawnień trenerskich  oraz instruktorskich przydatnych w pracy  w zakresie 

bezpieczeństwa , obronności i antyterroryzmu. Między innymi jestem instruktorem strzelectwa, 

jeździectwa,  starszym sternikiem motorowodnym, płetwonurkiem , ratownikiem itd. Przez 

cały okres pracy w BOR zajmowałem się bezpośrednio organizacją ochrony osobistej, 

planowaniem operacji ochronnych i antyterrorystycznych w sytuacjach zagrożenia, taktyką 

ochronną oraz szkoleniem grup ochronnych i antyterrorystycznych. Uczestniczyłem w 

kilkudziesięciu operacjach antyterrorystycznych na  świecie. 

Kariera zawodowa w BOR:      -    Specjalna Grupa Ochronna; 

- Ochrona Prezydenta RP; 

- Wydział Zabezpieczenia Specjalnego; 

- Szef Oddziału Szkolenia BOR     

Jestem autorem kompleksowego systemu szkolenia oraz planów permanentnego szkolenia grup 

ochronnych i WZS.Odpowiadałem za planowanie i organizację ochrony osobistej prezydentów, 

premierów oraz dyplomatów o szczególnym stopniu zagrożenia odwiedzających nasz kraj. 

Organizowałem  wsparcie taktyczne (antyterrorystyczne)  osobom ochranianym w sytuacjach 

zagrożenia; Antoniemu Macierewiczowi, Lechowi Kaczyńskiemu, Marianowi 

Krzaklewskiemu , byłem dowódcą ochrony osobistej oraz wsparcia taktycznego Jana Pawła 

II. Zastosowałem tam nowatorski program szkolenia oraz wprowadziłem do planu ochrony 

osobistej nowe rozwiązania taktyczne. Stworzyłem w BOR wydział antyterrorystyczny. 



Nagrody i odznaczenia:  

Od początku mojej służby w BOR otrzymywałem najwyższe oceny za wykonywane  zadania i   

wyszkolenie, w nagrodę byłem dwukrotnie wcześniej awansowany na kolejny stopień 

oficerski, wielokrotnie odznaczony - Krzyżem Zasługi - Za Zasługi Dla Obronności Kraju - 

Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny i wieloma innymi. Posiadam odznaczenia od Prezydentów - 

Złota Odznaka Solidarności nr 97,  - Krzyż Zasługi – za operację „ PERŁA 99”. 
Praca cywilna  i społeczna  

podnosząca kwalifikacje:  

- 1996-1997  redaktor naczelny pisma  BODYGUARD; 
- 2001-2003 Prezes Klubu Strzeleckiego 
- 2001- 2005 Prezes Kolfer sp. z.o.o. 
- 2003-Prezes Warszawskiego Towarzystwa Strzeleckiego 
- 2008-2012 właściciel firmy ochrony BODYGUARD 
-     2012- 2014 Prezes fundacji „ Person” 

-2013–Autor programów szkoleniowych dotyczących 

bezpieczeństwa i antyterroryzmu. 

- 2018 komendant Ośrodka szkoleniowego „STRZELNICY” WTS im. 

102 Kompanii AK „BOŃCZA” pod patronatem. Kawalera Krzyża 

Walecznych por. Stanisława Rumianka.                        

 

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: 

         ,, Nie dotyczy’’ 

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'' 

 

 


