
Pan Dariusz Ciborski 

Dariusz Ciborski ukończył studia magisterskie w zakresie kierunku informatyka na Politechnice 

Wrocławskiej oraz podyplomowe studium „Systemy Zarządzania i Finanse” równieŜ na tej 

uczelni. Odbył szkolenie z zakresu zarządzania projektami: „Management of Project Operations” 

w Warsaw Executive MBA przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył pierwszy 

rok studiów podyplomowych MBA przy Oxford Brookes University W Warszawie. Uczestniczył 

w szkoleniu w zakresie zintegrowanych systemów informatycznych MRP II przeprowadzone 

przez Ernst&Young. 

Dariusz Ciborski podjął zatrudnienie w 1991 roku, pracując: 

• w latach 1991-1994 – w JTT Computer SA we Wrocławiu, na stanowisku Kierownika 

SprzedaŜy Komputerów Osobistych; 

• w latach 1994- 1998 – w JTT Computer SA we Wrocławiu, na stanowisku dyrektora 

technicznego, a następnie jako Prezes Zarządu JTT Computer- Serwis Sp. z o.o.; 

• w latach 1998 – 2001- w MCI Sp. z o.o. oraz w MCI Management SA, na stanowisku Dyrektora 

Inwestycyjnego i Wiceprezesa Zarządu 

Pan Dariusz Ciborski jest Prezesem Zarządu  udziałowcem Value Based Advisors Sp. z o.o., 

posiadając 75% udziału w kapitale zakładowym tej spółki, oraz akcjonariuszem CubeTeam SA 

we Wrocławiu, posiadając 100% akcji. 

Pan Dariusz Ciborski nie jest wpisany w Rejestrze DłuŜników Niewypłacalnych, prowadzonym 

na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym; nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej 

jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak 

równieŜ nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 

 

Pani Olga Olkowska 

Olga Olkowska - Absolwentka Akademii Ekonomicznej, Kierunek Stosunki międzynarodowe; 
zakres integracja europejska we Wrocławiu. Odbyła Studia podyplomowe z zakresu Psychologia 
w biznesie na WyŜszej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Uzyskała wpis na listę Agentow celnych, 
odbyła liczne szkolenia, min z zakresu: Zarządzanie czasem, Szczupły łańcuch dostaw, 
Obowiązki informacji spółek publicznych oraz znaczne pakiety akcji, Negocjacje w biznesie 
międzynarodowym, Koszty i  efektywność logistyki, Zarządzanie ludźmi, Zarządzanie zapasami. 
Pani Olga Olkowska podjęła zatrudnienie w 1996 roku, pracując: 

• od sierpnia 1996 do lipca 2001w AC Dakran sp. z o.o., jako Agent Celny, 

• od lipca 1999 do października 1999 w Bistrans sp. z o.o., jako Spedytor, 

• od sierpnia 2001 do lutego 2003 w Promexim sp. z o.o., jako Spedytor i Agent Ceny, 

• od marca 2003 Olga Olkowska związana jest ze Spółką TelForceOne S.A. cywilnoprawnym 

stosunkiem 

Pani Olga Olkowska nie jest wpisana w Rejestrze DłuŜników Niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym; nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako 

wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak 

równieŜ nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 

 

 

 

 

 



Pan Paweł Płócienniczak 

Paweł Płócienniczak jest absolwentem WyŜszej Szkoły Zarządzania we Wrocławiu, kierunek 
Zarządzanie. Studiował równieŜ na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej (studia 
nieukończone). Odbył szereg szkoleń i kursów, m.in. Relacje inwestorskie, Efektywne Public 
Relations w nowoczesnej firmie, Media Relations, Total Quality Management, Doskonalenie 
umiejętności kierowniczych. 
Paweł Płócienniczak jest zawodowo związany z marketingiem i reklamą od początku kariery.  

Pełnił następujące funkcje w spółkach kapitałowych: 

•w latach 1998-99 - w Agencji Reklamowej AIDA S.A. We Wrocławiu – na stanowisku specjalisty 
ds. Marketingu, 
•w latach 2000-01 – w Internet Designers S.A. We Wrocławiu – na stanowisku dyrektora Domu 
Mediowego, 
•w 2002 – w Agencji Reklamowej ZEBRA – na stanowisku specjalisty ds. Internetu, 
•w latach 2002-03 – w BATALIA Produkcja BTL Sp. z o.o. - na stanowisku wiceprezesa zarządu, 
•w latach 2004-06 – w Agencji Reklamowej WANILIA Sp. z o.o. – na stanowisku new business 
& account managera. 
•od 2007 Pan Paweł Płócienniczak związany jest ze spółką TelForceOne stosunkiem 
cywilnoprawnym, 
•od 2009 jest marketing & PR managerem myPhone Sp. z o.o. – spółki zaleŜnej od TelForceOne 
S.A. 
Pan Paweł Płócienniczak nie jest wpisany w Rejestrze DłuŜników Niewypłacalnych, 

prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym; nie uczestniczy w spółce 

konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki 

kapitałowej, jak równieŜ nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek 

jej organu. 

 

Pan Włodzimierz Traczyk 

Włodzimierz Traczyk ukończył studia magisterskie o kierunku Zarządzanie i InŜynieria Produkcji 

na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Odbył szkolenie z zakresu zarządzania czasem i 

organizacją pracy oraz był uczestnikiem szkoleń z zakresu logistyki, planów dostaw, customer 

care training, planowania grafików, menchandising-media. 

Włodzimierz Traczyk podjął zatrudnienie w 1995 roku, pracując: 

• w latach 1995-2008 – w IKEA we Wrocławiu, zajmując kolejno stanowiska: 

Projektant Kuchni/Sprzedawca, Kierownik Działu SprzedaŜy/Magazynu Samoobsługowego, 

• w roku 2008 - w Agata Meble S.A. we Wrocławiu, jako Dyrektor Magazynu, 

• od połowy 2008 roku – Włodzimierz Traczyk związany jest ze Spółką TelForceOne S.A. 

cywilnoprawnym stosunkiem, 

Pan Włodzimierz Traczyk nie jest wpisany w Rejestrze DłuŜników Niewypłacalnych, 

prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym; nie uczestniczy w spółce 

konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki 

kapitałowej, jak równieŜ nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek 

jej organu. 

 

 



 

Pan Jacek Kwaśniak  

Jacek Kwaśniak posiada wykształcenie średnie techniczne. W ciągu 20 lat pracy zawodowej 

zainicjował i zrealizował kilkanaście projektów innowacyjnych. Do roku 1997 były to projekty 

związane z branŜą gastronomiczną i handlową, a następnie projekty z branŜy nieruchomości i 

informatyki. Od roku 2003 zaangaŜowany jest w realizowanie innowacyjnych projektów 

informatycznych w branŜy deweloperskiej i budowlanej. Obecnie pełni funkcję Prezesa zarządu 

firmy Surfland Deweloper System S.A.  

Przebieg kariery zawodowej: 

• w latach 1991-1994 - Właściciel firmy Hambex – zaopatrzenie gastronomii, 

• w latach 1994-1995 - Prezes Zarządu Absolut Sp. z o.o. – sieć sklepów specjalistycznych, 

• w latach 1996-1997 - Kierownik działu Rozwoju w CH Piast Sp. z o.o., 

• w latach 1998-2001 - Kierownik działu Marketingu oraz działu Zarządzania Nieruchomościami 

w Intakus Sp. z o.o. i TBS Nasze Kąty Sp. z o.o., 

• 2002 - Prace zlecone na rzecz Ministerstwa Sprawiedliwości przy projekcie informatyzacji 

Sądów Grodzkich, 

•od 2003 roku - rozpoczęcie  prowadzenia działalności gospodarczej pod nazwą „StartUp Jacek 

Kwaśniak” produkującej oprogramowanie komputerowe, 

• w latach 2007 – 2011 Prezes Zarządu Surfland Deweloper System Sp. z o.o. 

• od 2011 Prezes Zarządu Surfland Deweloper System S.A.  

Pan Jacek Kwaśniak nie jest wpisany w Rejestrze DłuŜników Niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym; nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako 

wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak 

równieŜ nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 

 
 


