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Rok urodzenia: 1972 
 

Pan Dariusz Bendykowski posiada wykształcenie wyższe, w 1997 r. ukończył studia na Wydziale Nauk 
Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku Zarządzanie 
Finansami uzyskując tytuł magistra. Jest również absolwentem podyplomowych studiów 
rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, podyplomowych 
studiów rachunkowości według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej na 
Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, kilkustopniowych seminariów controllingu, 
zarządzania wartością firmy oraz licznych szkoleń z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw.  
 
 

Przebieg kariery zawodowej Pana Dariusza Bendykowskiego: 
1997 - 2005 praca w spółkach z grupy DGG S.A. oraz Euroenergia Sp. z o.o. – 

kolejno zajmowane stanowiska: praktykant, specjalista ds. 
kosztów, specjalista ds. ekonomicznych i finansowych, kierownik 
sekcji analiz ekonomicznych, p.o. dyr. ds. ekonomicznych, dyrektor 
ds. ekonomiczno-finansowych; 

 

2005 - 2015 Konsorcjum Stali S.A. – dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych  
 
Pan Dariusz Bendykowski w dniu 29.06.2015 r. został powołany na Członka Zarządu Konsorcjum Stali 
S.A. 
 
Pan Dariusz Bendykowski pełnił w okresie od maja 2011 r. do marca 2015 r. funkcję Prezesa Zarządu 
w spółce KS Serwis Sp. z o.o., w której Konsorcjum Stali S.A. posiadała 100% udziałów. Poza wyżej 
wymienioną funkcją pan Dariusz Bendykowski nie był w ciągu ostatnich pięciu lat i nie jest obecnie 
członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w spółkach kapitałowych lub 
osobowych. 
 
Według złożonego oświadczenia, Pan Dariusz Bendykowski:  
 posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 
 nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów 

XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego (Dz. U. 1997 r., Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) oraz w art. 585, art. 
587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.),, 

 nie toczy się przeciwko niemu żadne postępowania karne w sprawach określonych wyżej 
wymienionymi przepisami prawa, 

 nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o 
Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 2013 r., poz. 1203 z późn. zm.), 

 nie mają do niego zastosowania ograniczenia oraz zakazy pełnienia funkcji we władzach spółek  
wynikające z art. 387 Kodeksu spółek handlowych. 

 nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, jak również 
nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako 
członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek 
konkurencyjnej osoby prawnej, 

 nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która może mieć istotne 
znaczenie dla Emitenta. 

 
 
 
 
  

 


