
ŻYCIORYSY ZAWODOWE CZŁONKÓW ZARZĄDU ONICO S.A. 

 

1. Tomasz Turczyn – Prezes Zarządu - powołany na pięcioletnią kadencję. 

Pan Tomasz Turczyn  jest absolwentem Politechniki Lubelskiej (kierunek Marketingu i 

Zarządzania) 

Swoje doświadczenie zawodowe Pan Tomasz Turczyn nabywał pracując jako: 

1999 – 2002: Anwim Sp. z o.o., - Regionalny Koordynator Sprzedaży  

2002 – 2009: BM Reflex Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. Komandytowa - Dyrektor ds. Handlu 

Zagranicznego, 

2009 – obecnie Onico S.A. – Prezes Zarządu. 

Pan Tomasz Turczyn nie wykonuje poza Spółką działalności, która miałaby istotne znaczenie 

dla Spółki.  

W okresie ostatnich trzech lat Pan Tomasz Turczyn pełnił funkcję członka zarządu w spółkach 

Onico Ltd z siedzibą w Londynie oraz Coraxa SA z siedzibą w Genewie.  

Pan Tomasz Turczyn nie był skazany prawomocnym wyrokiem, za przestępstwa oszustwa ani 

nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających. 

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Tomasz Turczyn nie pełnił funkcji członka organu 

zarządzającego ani nadzorczego żadnego podmiotu, w odniesieniu do którego miałyby 

miejsce przypadki upadłości i zarządu komisarycznego lub likwidacji. 

Pan Tomasz Turczyn nie prowadzi działalności konkurencyjnej dla działalności emitenta oraz 

nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu 

spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

Pan Tomasz Turczyn nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Artur Krzyk – Wiceprezes ds. Handlowych - powołany na pięcioletnią kadencję. 

Pan Artur Krzyk jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (kierunek 

towaroznawstwo). Wykształcenie zostało uzupełnione szkoleniami w zakresie:  

 “ Language Training for business”  prowadzone przez Canning School 

 “Trading Foundations” prowadzone przez  BP OIL UK 

 “International Crude and Products Trading. ARA region”  prowadzone przez 
CONFIDENCE CAPITAL 

 “Modern Safety Management” prowadzone  przez DNV 
 Pan Artur Krzyk doświadczenie zawodowe nabywał w spółce BP Europa SE pracując kolejno 

na stanowiskach: 

1995-1996 - IST Supply & Distribution Reps, 

1996-1998 - Distribution Manager, 

1998-2000 - LPG Terminal Manager, 

2000-2002 - LPG Supply & Trading Manager CEE, 

2002-2011 - Wholesale Manager, 

2011-2014 - Supply&Wholesale&Pricing Manager. 

Od roku 2014 Pan Artur Krzyk jest związany z Grupą ONICO, w której dotychczas pracował 

jako Dyrektor Handlowy. 

Pan  Artur Krzyk nie wykonuje poza Spółką działalności, która miałaby istotne znaczenie dla 

Spółki.  

Dotychczas Pan Artur Krzyk pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki zależnej od ONICO – 

Natural Gas Trading Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Członka Zarządu w spółce 

Coraxa SA z siedzibą w Genewie.  

Pan  Artur Krzyk nie był skazany prawomocnym wyrokiem, za przestępstwa oszustwa ani nie 

otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających 

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Artur Krzyk nie pełnił funkcji członka organu 

zarządzającego ani nadzorczego żadnego podmiotu, w odniesieniu do którego miałyby 

miejsce przypadki upadłości i zarządu komisarycznego. 

Pan Artur Krzyk nie prowadzi działalności konkurencyjne dla działalności emitenta oraz nie 

jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej    

Pan Artur Krzyk nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 

 

 

 

 



3. Marek Stanio – Wiceprezes ds. Finansowych - powołany na pięcioletnią kadencję. 

Pan Marek Stanio jest absolwentem Prywatnej Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji 

(kierunki finanse i rachunkowość oraz zarządzanie) oraz programu Executive MBA 

prowadzonego przez Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytetu Illinois w Urbana-

Champaign (Executive MBA). 

Pan Marek Stanio doświadczenie zawodowe nabywał jako: 

2000-2001 – Analityk Finansowy – Shell Gas Polska sp.z o.o. 

2001-2004 – Kontroler Wewnętrzny - Shell Gas Polska sp.z o.o. 

2004-2005 – Kontroler Biznesu - Shell Gas Polska sp.z o.o. 

2005-2010 – Dyrektor Finansowy - Shell Gas Polska sp.z o.o. 

2010-2013 – Dyrektor Finansowy Członek Zarządu - Amerigas Polska sp.z o.o. 

2013-2015 – Dyrektor ds. Finansowych oraz IT Członek Zarządu – Amerigas Polska sp. z o.o. 

2015 – Dyrektor Finansowy – Onico S.A.  

Pan Marek Stanio nie wykonuje poza Spółką działalności, która miałaby istotne znaczenie dla 

Spółki.  

Poprzednio Pan marek Stanio zasiadał w organach poniższych podmiotów. 

Gaz Centrum sp. z o.o. – 2005-2013 Członek Zarządu oraz likwidator. 

Somarix sp. z o.o. – 2007 – 2012 Wspólnik, Vice Prezes Członek Zarządu. 

Amerigas Polska sp. z o.o. – 2010-2015 Dyrektor ds. Finansowych i IT – Członek Zarządu.  

Newco sp. z o.o. 2013 - Członek Zarządu. 

Pan Marek Stanio nie był skazany prawomocnym wyrokiem, za przestępstwa oszustwa ani 

nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających. 

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Marek Stanio nie pełnił funkcji członka organu 

zarządzającego ani nadzorczego żadnego podmiotu, w odniesieniu do którego miałyby 

miejsce przypadki upadłości i zarządu komisarycznego. 

W okresie ostatnich 5 lat Pan Marek Stanio pełnił funkcję Członka Zarządu oraz likwidatora 

Spółki Gaz Centrum sp. z o.o. Likwidacja została podjęta przez jedynego właściciela i 

nastąpiła w związku ze zmianami właścicielskimi oraz decyzją o uproszczeniu struktury 

korporacyjnej w Polsce. 

Pan Marek Stanio nie prowadzi działalności konkurencyjnej dla działalności emitenta oraz nie 

jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej    

Pan Marek Stanio nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 

 

 


