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Hu bert Ba na siak 
re gion war szaw ski

Ja ko dy rek tor IV od dzia łu w War sza wie jest zwią za ny z fir mą
od 2014 r. W bran ży ubez pie czeń od 1995 r., kie dy to za czy nał ja -
ko agent ubez pie cze nio wy. Sta wia na zdro wy styl ży cia – ka ja ki, ro -
wer, pły wa nie i tria th lon to „je go dys cy pli ny”. Pa sjo nu je się też hi -

sto rią II woj ny świa to wej i lot nic twem woj sko wym. 
hu bert.ba na siak@avi va.com

Jo an na Kaj da, re gion kra kow ski 
W Avi vie pra cu je od 24 lat na sta no wi skach od agen ta ubez pie -

cze nio we go po dy rek to ra od dzia łu. Za czę ło się od te go, że by ła
ubez pie czo na w Avi vie. Gdy zo ba czy ła, jak fir ma pra cu je ze swo -
imi klien ta mi, zna la zła ogło sze nie i za apli ko wa ła. Ko cha książ ki,
te atr, mu zea, mu zy kę i spa ce ry po Kra ko wie. 

jo an na.kaj da@avi va.com

Ma rian Czub 
re gion po znań ski po łu dnio wy

Miesz ka w Swa rzę dzu, a swo je ży cie za wo do we zwią zał z Po -
zna niem. Od li sto pa da 1993 r. w Avi vie. Przez pierw sze sie dem lat
pra co wał ja ko do rad ca ubez pie cze nio wy, pó źniej roz po czął przy -
go dę me ne dżer ską, od 2002 r. był dy rek to rem od dzia łu. Lu bi po -

dró że, re gu lar nie gra w te ni sa. Prze biegł osiem ma ra to nów. 
ma rian.czub@avi va.com

Iza be la Bart nic ka 
re gion po znań ski pół noc ny 

Mó wi o so bie, że jest „dziec kiem Avi vy”. Z fir mą współ pra cu je
od 24 lat, za czy na ła ja ko do rad ca ubez pie cze nio wy, w 2001 r. zo -
sta ła me ne dże rem, po tem dy rek to rem od dzia łu. Miesz ka i pra cu je
w Po zna niu. Każ dą wol ną chwi lę spę dza ak tyw nie, po dró żu jąc lub

jeż dżąc na ro we rze po pięk nych, za le sio nych oko li cach te go mia sta. 
iza be la.bart nic ka@avi va.com

Ma riusz Ka miń ski, re gion łódz ki 
Miesz ka w Płoc ku. Z Avi vą jest zwią za ny od 1997 r. Przez

pierw sze trzy la ta pra co wał ja ko do rad ca ubez pie cze nio wy i trzy -
krot nie zo sta wał człon kiem MDRT. Pó źniej peł nił funk cję kie row -
ni ka gru py, kie row ni ka fi lii i kie row ni ka od dzia łu, a po tem dy rek -
to ra od dzia łu. Lu bi ak tyw ny wy po czy nek, nar ty, wind sur fing i ki te -
sur fing. Prze je chał pół Eu ro py z przy cze pą kem pin go wą. 

ma riusz.ka min ski@avi va.com

Prze my sław Grzy bow ski 
re gion wro cław ski 

Po cho dzi z War sza wy. W sprze da ży pra cu je od 20 lat, od 15 ja -
ko me ne dżer. Wcze śniej zwią za ny z ob sza rem ban ko wo ści,
od 2017 r. z Avi vą i ubez pie cze nia mi. Pa sjo nu je się po dró ża mi, of -
fro adem i nur ko wa niem. 

prze my slaw.grzy bow ski@avi va.com

Mał go rza ta Si kor ska 
re gion bia ło stoc ki 

Miesz ka i pra cu je w Eł ku. Jak sa ma mó wi: „Od 25 lat two rzę –
ra zem ze swo im ze spo łem – pięk ny za wo do wy dom, w któ rym jest
miej sce dla am bit nych i pra co wi tych. Ko cham lu dzi i to wła śnie
spra wia, że ta pra ca jest ide al na dla mnie”. 

mal go rza ta.si kor ska@avi va.com

Piotr Orze chow ski 
re gion byd go ski 

Po cho dzi z Ino wro cła wia. Jest ofi ce rem ma ry nar ki 
han dlo wej, któ ry 25 lat te mu po ko chał ubez pie cze nia na ży cie.
Pra co wał ja ko agent, pó źniej spe cja li sta ubez pie czeń 
gru po wych i dy rek tor od dzia łu. W Avi vie od po nad dwóch lat,

w bran ży ubez pie cze nio wej od 1995 r. Ko cha ro dzin ne po dró że i fil my 
z Ja me sem Bon dem. 

piotr.orze chow ski@avi va.com

Nor bert Wilk 
re gion ka to wic ki 

Po cho dzi z Kielc, a miesz ka w Kra ko wie, w któ rym zo stał
po stu diach na Uni wer sy te cie Ja giel loń skim. Ka rie rę w Avi vie roz -
po czął 13 lat te mu, po cząt ko wo ja ko me ne dżer ze spo łu, a po tem
dy rek tor od dzia łu. W bran ży ubez pie cze nio wej od 2006 r. W wol -

nych chwi lach je ździ na ro we rze gór skim i upra wia spor ty eks tre mal ne.
nor bert.wilk@avi va.com

Le szek Cy bul ski 
re gion gdań ski 

W ubez pie cze niach od 1994 r. Pra co wał m.in. ja ko me ne dżer
i dy rek tor od dzia łu Avi vy. Jak mó wi, fir ma to je go za wo do wa ro -
dzi na, „a z ro dzi ną idzie się przez ży cie i dba o nią”. W wol nych
chwi lach słu cha mu zy ki. Pla nu je też na pi sać i wy dać książ kę 

o te ma ty ce ubez pie cze nio wej.
le szek.cy bul ski@avi va.com

Mar cin Sto lań ski 
re gion lu bel ski 

Od po nad 10 lat w bran ży ubez pie czeń, m.in. ja ko tre ner wdra -
ża ją cy agen tów i me ne dże rów, po tem dy rek tor od dzia łu. Pa sjo nu je
się po dró ża mi, po dzi wia miej ską ar chi tek tu rę. Spę dza też czas
na ło nie na tu ry, je ździ na nar tach.

mar cin.sto lan ski@avi va.com

Ja nusz Li sow ski 
re gion rze szow ski 

W Avi vie od 22 lat. W tym cza sie był m.in. dy rek to rem łódz kie -
go od dzia łu przez sześć lat i pół to ra ro ku dy rek to rem od dzia łu
w Beł cha to wie. Obec nie zwią za ny z Rze szo wem. Ko cha sport,
książ ki, go to wa nie i do bre wi no. 

ja nusz.li sow ski@avi va.com

Da riusz Mar sza łek 
re gion szcze ciń ski 

Po cho dzi ze Szcze ci na. Po ukoń cze niu Wyż szej Szko ły Mor skiej
i krót kiej przy go dzie z mo rzem w 1994 r. tra fił do ubez pie czeń. Pra cy
uczył się w Com mer cial Union, a do Avi vy wró cił, po prze rwie,
w 2018 r. W ży ciu szcze gól nie waż na jest dla nie go ro dzi na, a także 

lu dzie, z któ ry mi pra cu je, po dró że i mu zy ka. 
da riusz.mar sza lek@avi va.com
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