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                                                         Informacja prasowa 

  Warszawa, 19 października 2015 r. 
 

 

 

Nowy dyrektor sprzedaży w UNIQA 

 

 Krzysztof Skarbek objął stanowisko dyrektora Departamentu Sprzedaży 

– Sieć Agencyjna w UNIQA 

 Z rynkiem ubezpieczeniowym związany jest od ponad 20 lat 

 

 

Krzysztof Skarbek został powołany na stanowisko dyrektora Departamentu Sprzedaży – Sieć 

Agencyjna w UNIQA. Nowy dyrektor będzie odpowiedzialny za realizację przyjętej przez 

Grupę strategii rozwoju sprzedaży w tym obszarze. Zastąpił na tym stanowisku Andrzeja 

Zalegę, który zdecydował się przejąć zarządzanie rodzinną firmą. 

 

Krzysztof Skarbek z rynkiem ubezpieczeń związany od 1994 roku. Doświadczenie w zarządzaniu zdobywał 

budując oddział Warta Vita w Lublinie. Przez wiele lat związany był z sektorem ubezpieczeń na życie jako 

dyrektor sprzedaży produktów korporacyjnych oraz ubezpieczeń indywidualnych (m.in. w Nordea, Credit 

Suisse/AXA, Compensa). Jako dyrektor sprzedaży agencyjnej uczestniczył we  

wprowadzaniu na polski rynek marki Proama. Bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy w UNIQA był 

dyrektorem sprzedaży detalicznej Gothaer.  

 

- UNIQA rozwija się w oparciu o wielokanałowy model dystrybucji, w którym istotne znaczenie ma kanał 

wyłączny. Wysoki poziom kompetencji i długoletnie doświadczenie w codziennej pracy z agentami, poparte 

wieloma sukcesami w sprzedaży, sprawiają, że Krzysztof Skarbek jest, w naszym przekonaniu, odpowiednią  

osobą do zajęcia stanowiska dyrektora odpowiedzialnego za sieć agencyjną – mówi Andrzej Jarczyk, prezes 

zarządu UNIQA. 

 

Sieć własna UNIQA składa się z 15 oddziałów, 51 przedstawicielstw, 55 agencji generalnych oraz 140 agencji 

UNIQA. 

 

Nowy szef sprzedaży posiada zarówno doświadczenie we współpracy z siecią wyłączną, multiagentami, jak  
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i brokerami. Kierując Departamentem Rozwoju Produktów AXA zdobył praktykę w zarządzaniu produktami 

i ocenie ryzyka. Jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jego hobby to narciarstwo  

i fotografia. 

 

Krzysztof Skarbek zastąpił na stanowisku dyrektora sprzedaży Andrzeja Zalegę, który związany był z UNIQA 

od maja 2012 r. Obecnie  zdecydował się przejąć zarządzanie rodzinną firmą, niezwiązaną z branżą 

ubezpieczeniową. 

 

- Andrzej Zalega do ostatniego dnia pracy nie zwalniał tempa i był zaangażowany we wszystkie projekty 

dotyczące obszaru sprzedaży w UNIQA. Dziękujemy Andrzejowi za znaczący wkład w rozwój sprzedaży  

w UNIQA, za koleżeńskie relacje oraz otwartość i gotowość do współpracy – podkreśla Andrzej Jarczyk. 
 

  

UNIQA Polska 

UNIQA w Polsce reprezentują spółki UNIQA TU S.A. oraz UNIQA TU na Życie S.A., oferujące 

ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne i życiowe, zarówno dla klientów indywidualnych, jak 

też instytucjonalnych. Obecnie UNIQA TU S.A. zajmuje 5. pozycję na rynku ubezpieczeniowym pod 

względem wysokości składki przypisanej. Dzięki rozbudowanej sieci sprzedaży oraz zaangażowaniu ponad 

3000 agentów UNIQA jest blisko klientów, zapewniając im profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze 

ubezpieczenia. Produkty UNIQA można kupić zarówno w ramach sieci wyłącznej, składającej się ze 130 

placówek, jak też w multiagencjach oraz u brokerów i dealerów samochodowych. UNIQA jest laureatem 

konkursu Solidny Pracodawca 2014. W 2014 r. otrzymała również nagrody: Laur Konsumenta – Odkrycie 

Roku 2014” za ubezpieczenie domów i mieszkań Twój DOM Plus, „Modernizacja Roku 2013” w kategorii 

„Obiekty biurowe”, Polską Nagrodę Innowacyjności Forum Przedsiębiorczości „Najwyższa Jakość Quality 

International” oraz Certyfikat „Innowacyjna Firma” za Portal Obsługi Sprzedaży POS, a także Certyfikat 

„Dobra Polisa” dla ubezpieczenia mieszkania ze składką płatną miesięcznie. Inwestorem strategicznym spółek 

jest europejski holding ubezpieczeniowy o austriackich korzeniach - UNIQA Insurance Group AG. Więcej 

informacji: www.uniqa.pl 

Grupa UNIQA 

Grupa UNIQA należy do czołowych grup ubezpieczeniowych na rynkach w Austrii i Europie Środkowo-

Wschodniej. 22 000 pracowników i współpracowników obsługuje 10 mln klientów w 19 krajach. UNIQA i 

Raiffeisen Insurance to dwie silne marki, gwarantujące bardzo dobrą podstawę do dalszego rozwoju. UNIQA 

jest obecna w 15 krajach Europy: Albanii, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Kosowie, Chorwacji, Macedonii, 

Czarnogórze, Polsce, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji, Czechach, Ukrainie i Węgrzech. Do Grupy UNIQA 

należą również spółki ubezpieczeniowe we Włoszech, Szwajcarii i Liechtensteinie. 

KONTAKT DLA MEDIÓW: 

Katarzyna Ostrowska 

Rzecznik Prasowy UNIQA 

http://www.uniqa.pl/
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tel. (+48) 697 770 498 

e-mail: katarzyna.ostrowska@uniqa.pl 

mailto:katarzyna.ostrowska@uniqa.pl

