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Informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej
stanowisk, wraz z opisem przebiegu kariery Członków Zarządu Stelmet S.A. powołanych przez
Radę Nadzorczą w dniu 27 marca 2019 r.
Pan Stanisław Bieńkowski – Prezes Zarządu
Twórca i wieloletni Prezes Zarządu Spółki oraz jej poprzedników prawnych. W 1985 r. rozpoczął
działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Stelmet Stanisław Bieńkowski, na bazie
którego stworzył Spółkę.
W okresie od czerwca 2003 r. do marca 2008 r. związany z firmą Topdrew sp. z o.o., gdzie pełnił
funkcję członka rady nadzorczej oraz prezesa zarządu (od kwietnia 2005 r. do września 2006 r.).
Ponadto Stanisław Bieńkowski pełnił funkcję członka rad nadzorczych w szeregu innych spółek
z branży zajmującej się produktami drzewnymi, w tym Zakładzie Drzewnym Kowary sp. z o.o.
(czerwiec 2004 r. do grudnia 2007 r.) oraz Tartak Sobieszów sp. z o.o. (styczeń 2005 r. do marca
2008 r.).
Stanisław Bieńkowski jest absolwentem Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze
i posiada tytuł magistra inżyniera mechanika.
Pan Andrzej Trybuś – Wiceprezes Zarządu
Pan Andrzej Trybuś jest związany ze Spółką od roku 2010, w którym rozpoczął pracę na
stanowisku dyrektora operacyjnego. Od 2013 roku pełni funkcję członka Zarządu, obecnie
wiceprezesa Zarządu Spółki. Od 1995 r., na początku kariery zawodowej, związany ze spółką
Steinpol sp. z o.o., w której w okresie od listopada 1998 r. do lipca 2007 r. pełnił funkcję
Kierownika Przedsiębiorstwa, później członka zarządu (sierpień 2001 do czerwca 2007 r.), a
następnie w okresie od czerwca 2007 r. do marca 2008 r. Dyrektora Zakładu. Przed
rozpoczęciem współpracy ze Spółką pełnił funkcję prezesa Zarządu w spółce Transport Spedycja
Grabowski sp. z o.o.
Absolwent Akademii Rolniczej we Wrocławiu na kierunku Zootechnika, gdzie uzyskał stopień
magistra inżyniera. Ponadto, Andrzej Trybus ukończył kurs zarządzania organizowany przez
Gustaw Kaser Training Management oraz szkolenie dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu
Państwa. Licencjonowany wykładowca Stowarzyszenia REFA Wielkopolska.
Pan Piotr Leszkowicz – Członek Zarządu
Pan Piotr Leszkowicz jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej Wydziału Elektroniki, gdzie
uzyskał tytuł magistra inżyniera elektronika. Ponadto ukończył Certificate Stage kwalifikacji
ACCA oraz kurs zarządzania organizowany przez Gustaw Kaser Training Management.
Piotr Leszkowicz jest związany ze spółką od roku 2008, w którym rozpoczął pracę na stanowisku
dyrektora finansowego. Dodatkowo pełni funkcję członka zarządu Grange Fencing Ltd. od chwili
jej przejęcia przez Grupę w roku 2014. Do dnia powołania w skład Zarządu, Pan Piotr Leszkowicz

w Spółce kierował operacyjnie pracą pionu księgowości i pionu finansów, w skład którego
wchodzi również dział controllingu.
Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1993 roku w spółce Schöller Artykuły Spożywcze Sp. z o.
o., będącej polską spółką niemieckiego koncernu Schöller Eiskrem początkowo w dziale
przetwarzania danych, organizacji produkcji, a następnie w dziale Controllingu, gdzie od roku
1998 sprawował funkcję kierownika tego działu.
Od maja 2002 r. związany z Steinpol OK Meble sp. z o. o., gdzie pełnił funkcję dyrektora
finansowego i członka zarządu od roku 2007. W trakcie współpracy z grupą Steinhoff pełnił
równolegle funkcję dyrektora finansowego i członka zarządu także w innych spółkach grupy
Steinhoff: Depol sp. z o. o. oraz PPH Mag sp. z o. o.
Pani Dominika Bieńkowska– Członek Zarządu
Dominika Bieńkowska jest związana ze Spółką Stelmet od roku 2013, w którym rozpoczęła pracę
na stanowisku doradcy Zarządu ds. nowych technologii, a następnie od marca 2015 r. do końca
stycznia 2016 r. na stanowisku managera ds. rozwoju. W okresie od 1 września 2015 r. do 31
marca 2018 r. Pani Dominika Bieńkowska pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej. Dodatkowo,
od lipca 2018 roku pełni funkcję członka zarządu oraz sprawuje funkcję dyrektora
zarządzającego w Grange Fencing Ltd..
Pani Dominika Bieńkowska jest absolwentką Uniwersytetu Wisconsin-Madison na kierunku
biologii molekularnej oraz uzyskała stopień naukowy doktora w tej samej dziedzinie na
Uniwersytecie w Wiedniu. W 2014 r. uzyskała stopień MBA (Master of Business Administration)
w Europejskiej Szkole Zarządzania i Technologii w Berlinie.

