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Jakub Machnik wiceprezesem ds. finansów i ryzyka 
 

 Jakub Machnik objął funkcję wiceprezesa zarządu spółek UNIQA w Polsce 

 Jest odpowiedzialny zarówno za obszar zarządzania ryzykiem, jak i 

finansów 

 Jakub Machnik związany jest z UNIQA od 15 lat 

 

 

Rada nadzorcza zdecydowała o powierzeniu Jakubowi Machnikowi funkcji wiceprezesa 

zarządu spółek UNIQA Polska. Od 1 grudnia odpowiada on już nie tylko za pion zarządzania 

ryzykiem, ale także za pion finansowy. Anna Demczenko zrezygnowała z funkcji wiceprezesa 

zarządu UNIQA Polska. 

 

Dotychczas Jakub Machnik, jako członek zarządu spółek UNIQA Polska, odpowiadał za zarządzanie 

ryzykiem. Od 1 grudnia 2018 roku objął stanowisko wiceprezesa i dodatkowo jest odpowiedzialny za pion 

finansowy. Obejmuje on nadzór nad departamentami: finansowy, controllingu, aktuariatu, administracji oraz 

zakupów. 

 

- Jakub ma bogatą wiedzę o rynku ubezpieczeniowym. Życzę mu powodzenia na nowym stanowisku. Odegrał 

ważną rolę w współtworzeniu nowej strategii spółek UNIQA w Polsce i jestem przekonany, że będzie 

wsparciem w jej realizacji – mówi Jarosław Matusiewicz, prezes spółek UNIQA Polska. 

 

Jakub Machnik jest związany z sektorem ubezpieczeń od 18 lat, w tym od 15 lat z UNIQA. Do marca 2017 

roku był dyrektorem finansowym odpowiedzialnym m.in. za księgowość, sprawozdawczość i działalność 

lokacyjną. W kwietniu 2017 roku wszedł do zarządu spółek UNIQA. Karierę zawodową rozpoczynał w 

audycie instytucji finansowych firm Arthur Andersen i Ernst&Young. 

 

Ma uprawnienia biegłego rewidenta, ukończył kierunek Finanse i Bankowość na Uniwersytecie Łódzkim. 

Ma również dyplom MBA programu Executive MBA University of Quebec i Szkoły Głównej Handlowej. 

Skład zarządu spółek UNIQA w Polsce od 1 grudnia 2018 roku: 

 Jarosław Matusiewicz – prezes zarządu, 

 Adam Łoziak – wiceprezes zarządu ds. sprzedaży, 

 Jakub Machnik – wiceprezes zarządu ds. finansów i ryzyka, 

 Daniela Sotirovic – członek zarządu ds. operacji.  



 

 

 

 

 

UNIQA Polska 

UNIQA w Polsce reprezentują spółki UNIQA TU oraz UNIQA TU na Życie, oferujące ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne i 

życiowe, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Majątkowe towarzystwo UNIQA jest liderem w 

ubezpieczeniach majątku spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w Polsce. Ubezpiecza 50 proc. spółdzielni mieszkaniowych, 40 proc. 

wspólnot mieszkaniowych. Produkty UNIQA można kupić zarówno w ramach sieci wyłącznej, składającej się z 200 placówek, jak też 

w multiagencjach oraz u brokerów i dealerów samochodowych. W 2016, 2017 i 2018 roku UNIQA uzyskała tytuł Instytucji Roku 

nadany przez niezależny portal MojeBankowanie.pl. Pod koniec 2017 roku ubezpieczenie mienia za składką płatną miesięcznie, które 

dedykowane jest lokatorom spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, po raz trzeci uzyskało certyfikat „Dobra Polisa”. 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.  Około 20 tys. 

pracowników i partnerów wyłącznych obsługuje prawie 10 mln klientów. UNIQA jest drugą co do wielkości grupą ubezpieczeniową 

w Austrii z ok. 21-proc. udziałem w rynku. W 2017 roku Grupa UNIQA zebrała 5,3 mld euro składki. Jest obecna w 15 krajach w 

regionie Europy Środkowo-Wschodniej: Albanii, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, na Węgrzech, w Kosowie, 

Macedonii, Czarnogórze, Polsce, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji oraz na Ukrainie. Do Grupy UNIQA należą również spółki 

ubezpieczeniowe w Szwajcarii i Liechtensteinie. 

 

Więcej informacji: www.uniqagroup.com 
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