
Apolonia Dobosz 

Pani Apolonia Dobosz ukończyła szkołę zawodową. Od 2011 roku pełni funkcję Przewodniczącej Rady 

Nadzorczej Internet Union S.A. 

Pani Apolonia nie wykonuje działalności wykonywanej poza Spółką, mającej istotne znaczenie dla 

Internet Union S.A. Wobec Pani Apolonii nie zostały wydane prawomocne wyroki, na mocy których 

została skazana za przestępstwa oszustwa. Ponadto Pani Apolonia nie otrzymała w okresie ostatnich 

pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w 

spółkach prawa handlowego. W stosunku do spółek, w których Pani Apolonia pełniła funkcje 

zarządzające lub nadzorcze nie wystąpiły przypadki upadłości, likwidacji czy zarządu komisarycznego. 

Pani Apolonia nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie jest 

wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej 

lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pani Apolonia nie figuruje w 

rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze 

Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. 

 

Mieczysław Dobosz 

Pan Mieczysław Dobosz ukończył szkołę zawodową. Od 2013 roku pełni funkcję Członka Rady 

Nadzorczej Internet Union S.A. Pan Mieczysław nie wykonuje działalności wykonywanej poza Spółką, 

mającej istotne znaczenie dla Internet Union S.A. Wobec Pana Mieczysława nie zostały wydane 

prawomocne wyroki, na mocy których został skazany za przestępstwa oszustwa. Ponadto Pan 

Mieczysław nie otrzymał w okresie ostatnich pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek 

organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. W stosunku do spółek, w 

których Pan Mieczysław pełnił funkcje zarządzające lub nadzorcze nie wystąpiły przypadki upadłości, 

likwidacji czy zarządu komisarycznego. Pan Mieczysław nie prowadzi działalności konkurencyjnej w 

stosunku do działalności Spółki, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani 

członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby 

prawnej. Pan Mieczysław nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

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

 

Krystyna Kochańska 

Pani Krystyna Kochańska ukończyła szkołę zawodową. Od 2015 roku pełni funkcję Członka Rady 

Nadzorczej Internet Union S.A. Pani Krystyna nie wykonuje działalności wykonywanej poza Spółką, 

mającej istotne znaczenie dla Internet Union S.A. Wobec Pani Krystyny nie zostały wydane 

prawomocne wyroki, na mocy których została skazana za przestępstwa oszustwa. Ponadto Pani 

Krystyna nie otrzymała w okresie ostatnich pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek 

organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. W stosunku do spółek, w 

których Pani Krystyna pełniła funkcje zarządzające lub nadzorcze nie wystąpiły przypadki upadłości, 

likwidacji czy zarządu komisarycznego. Pani Krystyna nie prowadzi działalności konkurencyjnej w 

stosunku do działalności Spółki, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani 

członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby 

prawnej. Pani Krystyna nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

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

 



 

Justyna Naruć 

Pani Justyna Naruć ukończyła Uniwersytet Wrocławski na kierunku ekonomia menedżerska . Od 2011 

roku pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Internet Union S.A  

Pani Justyna nie wykonuje działalności wykonywanej poza Spółką, mającej istotne znaczenie dla 

Internet Union S.A. Wobec Pani Justyny nie zostały wydane prawomocne wyroki, na mocy których 

została skazana za przestępstwa oszustwa. Ponadto Pani Justyna nie otrzymała w okresie ostatnich 

pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w 

spółkach prawa handlowego. W stosunku do spółek, w których Pani Justyna pełniła funkcje 

zarządzające lub nadzorcze nie wystąpiły przypadki upadłości, likwidacji czy zarządu komisarycznego. 

Pani Justyna nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie jest 

wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej 

lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pani Justyna nie figuruje w 

rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze 

Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. 

 

Wiktor Pastucha 

Wiktor Pastucha jest absolwentem Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na 

Uniwersytecie Wrocławskim w specjalizacji Projektowanie Komunikacji, którą ukończył z tytułem 

magistra. Od września 2016 roku jest także wykładowcą na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. 

Pan Wiktor pełnił następujące funkcje: 

• Internet Union S.A. – Członek Rady Nadzorczej (od 2012 r.) 

• Wills Integrated – Prezes Zarządu, wspólnik (od 2012 r.) 

• Internet Union S.A. (2010 r. – 2012 r.) – Szef Departamentu ds. Komunikacji (opracowywanie 

strategii komunikacji w ramach grupy, stworzenie i przeprowadzenie rebrandingu Internet Union, 

koordynowanie działań Media Relations, nadzorowanie realizacji założeń komunikacyjnych, 

wdażanie strategii) 

• Marlowe Bernheim & Roth Sp. z o.o. – Prokurent (2011 r.- 2017 r.), wspólnik (od 2011 r.) 

• Agencja inplusPR (2010r.) – Junior Media Manager (obsługa medialna klientów, media relations, 

tworzenie tekstów PR, dystrybucja, kontakty z dziennikarzami)  

• Pan Wiktor jest także wspólnikiem w funacji Vesna. 

Pan Wiktor nie wykonuje działalności wykonywanej poza Spółką, mającej istotne znaczenie dla 

Internet Union S.A. 

Wobec Pana Wiktora nie zostały wydane prawomocne wyroki, na mocy których został skazany za 

przestępstwa oszustwa. Ponadto Pan Wiktor nie otrzymał w okresie ostatnich pięciu lat sądowego 

zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 

handlowego. W stosunku do spółek, w których Pan Wiktor pełnił funkcje zarządzające lub nadzorcze 

nie wystąpiły przypadki upadłości, likwidacji czy zarządu komisarycznego. Pan Wiktor nie prowadzi 

działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej 

spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu 

jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Wiktor nie figuruje w rejestrze dłużników 



niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 

sierpnia 1997 r. 


