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Zarząd Stelmetu w nowym składzie 

 

Od początku kwietnia zarząd Stelmetu, lidera w produkcji drewnianej architektury 

ogrodowej w Europie, działa w nowym składzie. Do zarządu dołączyła Dominika 

Bieńkowska, wcześniej członek rady nadzorczej spółki. 

 

Dominika Bieńkowska w zarządzie Stelmetu będzie odpowiadać za obszar rozwoju nowych 

rynków na arenie światowej oraz innowacyjności technologicznej ze szczególnym naciskiem na 

rozwój automatyzacji produkcji.  

Ze spółką jest związana od 2013 r., kiedy rozpoczęła pracę na stanowisku doradcy zarządu ds. 

nowych technologii. Od marca 2015 r. do stycznia 2016 r., a następnie od listopada 2016 r. do 

marca 2018 r. pracowała na stanowisku managera ds. rozwoju. Od września 2015 r. pełniła 

funkcję najpierw wiceprzewodniczącej, a następnie członka rady nadzorczej Stelmetu. 

Jednocześnie rozwijała własne przedsięwzięcia biznesowe związane z wykorzystaniem nowych 

technologii, w tym sztucznej inteligencji, do sterowania zużyciem energii i minimalizowaniem 

strat energii w budownictwie mieszkaniowym. Dominika Bieńkowska jest współzałożycielem 

firmy ÜberEnergy, która w 2016 r. otrzymała fundusze EXIST przyznawane przez rząd niemiecki 

dla innowacyjnych technologicznie startup-ów.  

Dominika Bieńkowska jest absolwentką Uniwersytetu Wisconsin-Madison na kierunku biologii 

molekularnej, uzyskała stopień naukowy doktora w tej dziedzinie na Uniwersytecie w Wiedniu, 

po czym pracowała na Uniwersytecie California-Berkeley w USA. Ma również stopień MBA 

(Master of Business Administration) ze specjalizacja w zarzadzaniu innowacyjnością i 

technologią (Innovation Management & Technology) otrzymany w Europejskiej Szkole 

Zarządzania i Technologii w Berlinie. Biegle włada angielskim, niemieckim i hiszpańskim. 

Prywatnie jest córką Stanisława Bieńkowskiego, założyciela i głównego akcjonariusza Stelmetu. 

Jednocześnie z zarządu Stelmetu odszedł Przemysław Bieńkowski, dotychczasowy wiceprezes 

zarządu. Nadzór nad obszarem finansowym przejął członek zarządu Piotr Leszkowicz, zaś nad 

obszarem produkcji pelletu wiceprezes zarządu Andrzej Trybuś. Zgodnie z decyzją walnego 

zgromadzenia akcjonariuszy, Przemysław Bieńkowski dołączył do rady nadzorczej Stelmetu. 

 

Podstawowe informacje o Grupie Stelmet 

Grupa Stelmet zajmuje się produkcją i dystrybucją tzw. drewnianej architektury ogrodowej. 

Wytwarza wyroby z drewna sosnowego i świerkowego, obejmujące m.in. różnego rodzaju 

płoty, kratki, deski, podesty, pergole, kwietniki, altany czy domki narzędziowe. Produkty te 



 
 

przeznaczone są do grodzenia, wyposażania, upiększania oraz dekoracji ogrodów, działek, 

parków, tarasów i wszelkiego rodzaju przestrzeni o charakterze rekreacyjnym.  

W ocenie zarządu, pod względem wolumenu produkcji w m3, Grupa Stelmet jest największym 

w Polsce i Europie pionowo zintegrowanym producentem i dystrybutorem drewnianej 

architektury ogrodowej. Grupa wykonuje samodzielnie wszystkie procesy technologiczne - od 

zakupu surowca drzewnego, poprzez produkcję aż po pakowanie gotowych wyrobów. Grupa 

także zarządza w pełni logistyką dostaw do większości swoich klientów.  

Znacząca większość produktów Grupy Stelmet sprzedawana jest poza granicami Polski. Trafiają 

one do odbiorców w ponad 25 krajach, głównie do czołowych europejskich sieci sklepów DIY 

(„Zrób To Sam”) i specjalistycznych marketów budowlanych.  

W roku obrotowym 2016/17 (tj. w okresie od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r.) 

przychody Grupy Stelmet wyniosły 538 mln zł. Wypracowany w tym okresie wynik EBITDA 

sięgnął blisko 58 mln zł, a zysk netto ponad 19 mln zł. 

 

*** 

W celu uzyskania dodatkowych informacji, zapraszamy na stronę www.stelmet.com lub prosimy 

o kontakt:  

Karina Szymkowiak-Sieradzka 

Stelmet S.A. 

tel. 68 329 67 04 / kom. 734 180 982 

e-mail: k.sieradzka@stelmet.com  

Krzysztof Woch 

NBS Communications 

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691 

e-mail: kwoch@nbs.com.pl 
 

http://www.stelmet.com/

