
Beata Stelmach is a graduate of the Faculty of Finance and Statistics of Warsaw School of Economics 

(formerly SGPiS), she holds an MBA from INSEAD, as well as MBA from Calgary University. 

For many years associated with the capital and financial markets  – since the economic transformation 

had started she worked at the Securities and Exchange Commission. Then as a consultant at the World 

Bank she participated in programs for the development of the capital markets in other countries. For 

many years she served as the President of SEG (Association of Listed Companies in Poland), being a big 

promoter of corporate governance. She also performed managerial functions in financial organizations 

including Intrum Justitia TFI SA, MCI Capital TFI SA. She had (or has) been serving as a supervisory board 

member of banks (BPH SA, HSBC Bank Polska SA, Millennium SA). 

She also has gained managerial experience in other industries: in the years 2001 – 2005 she was a 

board member of Prokom Software SA; in 2013 she took the position of CEO and General Director 

(Poland and the Baltics) at General Electric. In the period 2018 – 2020 she was SVP of Leonardo 

Helicopters and the President of PZL Świdnik SA.  

From 2011 to 2013, she served as Undersecretary of State at the MoFA, being responsible for global 

economic policy and promotion of Poland.  

Ms. Beata was awarded the Knight’s Cross of the Order of Polonia Restituta for the outstanding 

contribution to the foreign service and work achievements undertaken for the benefit of the country 

and diplomatic activity. 

She has been involved in a number of social initiatives, including economic education of the youngest. 

For years, she has been engaged in various initiatives to support and help women develop their 

professional careers. 
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Beata Stelmach jest absolwentką Wydziału Finansów i Statystyki SGPiS (obecnie SGH) w Warszawie, 

uzyskała również tytuły MBA na Calgary University oraz MBA w INSEAD. 

Przez wiele lat związana z rynkiem kapitałowym i finansowym – od początku transformacji 

gospodarczej pracowała w Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy, jako konsultant Banku 

Światowego doradzała przy tworzeniu rynków kapitałowych w innych krajach.  

Pełniła funkcje w zarządach w podmiotach rynku kapitałowego, w tym Intrum Justitia TFI SA, MCI 

Capital TFI SA, stała na czele Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Zasiadała (lub zasiada) w radach 

nadzorczych m.in. w Banku BPH SA, HSBC Bank Polska SA, Millennium Bank SA. 

Pani Beata posiada również doświadczenie menadżerskie w innych branżach: w latach 2001 – 2005 

zasiadała we władzach Prokom Software SA; w roku 2013 objęła stanowisko CEO oraz Dyrektora 

Generalnego dla Polski i krajów Bałtyckich w firmie General Electric. W okresie 2018 – 2020 pełniła 

funkcję SVP w Leonardo Helicopters i Prezesa PZL Świdnik SA.  

W latach 2011 – 2013 pełniła funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 

odpowiadając za globalną politykę gospodarczą oraz dyplomację publiczną i kulturalną.  

Pani Beata została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w 

służbie zagranicznej oraz za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i 

działalności dyplomatycznej.  

Angażuje się w szereg inicjatyw o charakterze społecznym, w tym edukację ekonomiczną 

najmłodszych; od lat wspiera działania na rzecz zwiększenia aktywności i roli kobiet w życiu 

gospodarczym i społecznym.  
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