Regionalny Dyrektor Sprzedaży Region 1

Sebastian Romanowski
Zapraszamy do kontaktu z nami

t: 602 641 851, m: sebastian.romanowski@vulcan.edu.pl
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Sebastian Romanowski
t: 602 641 851, m: sebastian.romanowski@vulcan.edu.pl
Regionalny Dyrektor Sprzedaży Region 3

Szymon Rzewuski
t: 698 993 358, m: szymon.rzewuski@vulcan.edu.pl
Regionalny Dyrektor Sprzedaży Region 4

Szymon Rzewuski
t: 698 993 358, m: szymon.rzewuski@vulcan.edu.pl

Region 1

Cimoch Marcin
m: marcin.cimoch@vulcan.edu.pl
tel. 884 203 532

Dowgiałło Leszek
m: leszek.dowgiallo@vulcan.edu.pl
tel. 884 203 531

Artur Miernicki
m: artur.miernicki@vulcan.edu.pl
tel. 539 091 179

Poznańska Marta
m: marta.poznanska@vulcan.edu.pl
tel. 539 149 539
Staszewski Robert
m: robert.staszewski@vulcan.edu.pl
tel. 884 203 534

PODLASKIE: augustowski, białostocki, bielski, grajewski, hajnowski,
kolneński, łomżyński, moniecki, sejneński, siemiatycki, sokólski, suwalski,
wysokomazowiecki, zambrowski, m. Białystok, m. Łomża, m. Suwałki;
MAZOWIECKIE: łosicki, ostrowski, sokołowski

WARMIŃSKO-MAZURSKIE: bartoszycki, braniewski, elbląski, ełcki, giżycki,
gołdapski, iławski, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, olecki, olsztyński,
ostródzki, piski, szczycieński, węgorzewski, m. Elbląg, m. Olsztyn

MAZOWIECKIE: białobrzeski, garwoliński, grójecki, kozienicki, lipski,
miński, siedlecki, węgrowski, otwocki, piaseczyński, przysuski, radomski,
szydłowiecki, zwoleński, m. Radom, m. Siedlce

MAZOWIECKIE: ciechanowski, gostyniński, makowski, mławski, ostrołęcki,
płocki, płoński, przasnyski, pułtuski, sierpecki, żuromiński, m. Płock;
WARMIŃSKO-MAZURSKIE: działdowski, nidzicki, nowomiejski

MAZOWIECKIE: grodziski, legionowski, nowodworski, pruszkowski,
sochaczewski, warszawski zachodni, wołomiński, wyszkowski, żyrardowski,
m. st. Warszawa

Region 2

Kłak Mateusz
m: mateusz.klak@vulcan.edu.pl
tel. 668 475 511

Ratuski Łukasz
m: lukasz.ratuski@vulcan.edu.pl
tel. 539 149 536

Wisz Konrad
m: konrad.wisz@vulcan.edu.pl
tel. 884 205 741

Wójciak Przemysław
m: przemyslaw.wojciak@vulcan.edu.pl
tel. 532 164 147
Zięba Elżbieta
m: elzbieta.zieba@vulcan.edu.pl
tel. 539 867 625

ŁÓDZKIE: bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki
wschodni, opoczyński, pabianicki, piotrkowski, poddębicki, rawski, sieradzki,
skierniewicki, tomaszowski, zduńskowolski, zgierski, m. Piotrków Trybunalski,
m. Skierniewice, m. Łódź

ŚWIĘTOKRZYSKIE: buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, konecki,
opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki,
staszowski, włoszczowski, m. Kielce; ŁÓDZKIE: pajęczański, radomszczański,
wieluński, wieruszowski
LUBELSKIE: biłgorajski, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki,
tomaszowski, zamojski; PODKARPACKIE: bieszczadzki, jarosławski, krośnieński,
leski, lubaczowski, niżański, przemyski, przeworski, m. Krosno, m. Rzeszów,
m. Przemyśl
LUBELSKIE: bialski, chełmski, lubartowski, lubelski, łęczyński, łukowski,
opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, włodawski,
m. Biała Podlaska, m. Chełm, m. Lublin; ŁÓDZKI: Starostwo Powiatowe
w Tomaszowie Mazowieckim

PODKARPACKIE: brzozowski, dębicki, jasielski, kolbuszowski, krośnieński,
leżajski, łańcucki, mielecki, niżański, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski,
sanocki, stalowowolski, strzyżowski, tarnobrzeski, m. Tarnobrzeg

Region 3

Burzyńska Ewelina
m: ewelina.burzynska@vulcan.edu.pl
tel. 882 359 986

Dec Bartosz
M: bartosz.dec@Vulcan.edu.pl
Tel. 600 204 158

Szczepaniak Franciszek
m: franciszek.szczepaniak@vulcan.edu.pl
tel. 604 768 293

Uzarska-Maj Maja
m: maja.uzarska-maj@vulcan.edu.pl
tel. 539 867 624
Wilkołek Paweł
m: pawel.wilkolek@vulcan.edu.pl
tel. 539 867 626

DOLNOŚLĄSKIE: dzierżoniowski, głogowski, górowski, jeleniogórski, kamiennogórski,
kłodzki, lubański, lubiński, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, świdnicki,
trzebnicki, wałbrzyski, wołowski, wrocławski, ząbkowicki, m. Jelenia Góra, m. Wrocław;
LUBUSKIE: świebodziński, wschowski, zielonogórski, żagański; OPOLSKIE: brzeski,
namysłowski, nyski, opolski, m. Opole
ŚLĄSKIE: będziński, gliwicki, lubliniecki, mikołowski, raciborski, rybnicki, tarnogórski,
wodzisławski, m. Bytom, m. Chorzów, m. Dąbrowa Górnicza, m. Gliwice, m. Jastrzębie-Zdrój, m. Katowice, m. Mysłowice, m.Świętochłowice, m. Tychy, m. Zabrze, m. Żory,
gmina Pszczyna Piekary Śląskie, m. Ruda Śląska, m. Rybnik, m. Siemianowice Śląskie;
OPOLSKIE: głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki,
oleski, prudnicki, strzelecki
DOLNOŚLĄSKIE: bolesławiecki, głogowski, jaworski, legnicki, lubański, lubiński, lwówecki,
polkowicki, wałbrzyski, zgorzelecki, złotoryjski, m. Legnica, m. Wałbrzych; LUBUSKIE:
gorzowski, krośnieński, międzyrzecki, nowosolski, słubicki, strzelecko-drezdenecki,
sulęciński, świebodziński, wschowski, zielonogórski, żagański, żarski, m. Zielona Góra,
m. Gorzów Wielkopolsk
MAŁOPOLSKIE: bocheński, brzeski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, limanowski,
myślenicki, nowosądecki, nowotarski, proszowicki, tarnowski, tatrzański, wielicki,
m. Kraków, m. Nowy Sącz, m. Tarnów
MAŁOPOLSKIE: chrzanowski, miechowski, olkuski, oświęcimski, suski, wadowicki
ŚLĄSKIE: bielski, bieruńsko-lędziński, cieszyński, częstochowski, kłobucki, myszkowski,
pszczyński, zawierciański, żywiecki, m. Bielsko-Biała, m.Częstochowa, m. Jaworzno,
m. Sosnowiec

Region 4

WIELKOPOLSKIE: czarnkowsko-trzcianecki, grodziski, międzychodzki,
nowotomyski, obornicki, poznański, szamotulski, średzki, wolsztyński,
złotowski, m. Poznań; ZACHODMIOPOMORSKIE: choszczeński, goleniowski,
gryficki, gryfiński, kamieński, kołobrzeski, myśliborski, policki, pyrzycki, stargardzki,
m.Szczecin, m. Świnoujście

Drąg Konrad
m: konrad.drag@vulcan.edu.pl
tel. 694 491 391

Frąc Alina

WIELKOPOLSKIE: gostyński, jarociński, kaliski, kępiński, kolski, koniński,
kościański, krotoszyński, leszczyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski,
rawicki, słupecki, śremski, turecki, wrzesiński, m. Kalisz, m. Konin, m. Leszno

m: alina.frac@vulcan.edu.pl
tel. 882 359 985

Klich Sławomir
m: slawomir.klich@vulcan.edu.pl
tel. 882 177 175

WIELKOPOLSKIE: chodzieski, gnieźnieński, pilski, wągrowiecki; KUJAWSKO-POMORSKIE: aleksandrowski, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski,
radziejowski, toruński, włocławski, żniński, m. Bydgoszcz, m. Toruń, m. Włocławek

Staszewski Tomasz
m: tomasz.staszewski@vulcan.edu.pl
tel. 608 028 184

KUJAWSKO-POMORSKIE: brodnicki, bydgoski, chełmiński, golubskodobrzyński,
grudziądzki, rypiński, sępoleński, świecki, tucholski, wąbrzeski, m. Grudziądz
POMORSKIE: gdański, kwidzyński, malborski, nowodworski, starogardzki,
sztumski, tczewski

Centrum Obsługi Klienta VULCAN
t: 71 757 29 29

m: cok@vulcan.edu.pl

www.vulcan.edu.pl

Zapraszamy do kontaktu z nami

m: edward.krol@vulcan.edu.pl
tel. 608 587 691

POMORSKIE: bytowski, chojnicki, człuchowski, kartuski, kościerski, lęborski,
pucki, słupski, tczewski, wejherowski, gmina miejska Malbork, m. Gdańsk,
m. Gdynia, m. Słupsk, m. Sopot; ZACHODNIOPOMORSKIE: białogardzki, drawski,
koszaliński, łobeski, sławieński, szczecinecki, świdwiński, wałecki, m. Koszalin

Król Edward

