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Sześcioosobowy zarząd połączonych spółek UNIQA i AXA 
 

 Rozpoczął się proces prawnego połączenia spółek UNIQA i AXA w 

Polsce  

 Jego zakończenie zaplanowane jest przed końcem I półrocza 2021 roku 

 W zarządzie połączonych spółek znajdzie się sześć osób 

Spółki UNIQA i AXA w Polsce, w Czechach i na Słowacji mają już jednego właściciela. Po uzyskaniu 

wszystkich potrzebnych zgód 15 października została sfinalizowana transakcja zakupu spółek AXA przez 

UNIQA. Po transakcji Grupa UNIQA w Polsce stała się 5. co do wielkości grupą ubezpieczeniową. Rozpoczął 

się także proces prawnego połączenia spółek ubezpieczeniowych, który zakończy się przed końcem 

pierwszego półrocza 2021 roku. W zarządzie połączonych spółek ubezpieczeniowych znajdzie się sześć osób. 

Szefem Grupy w Polsce zostanie Marcin Nedwidek. Do zarządu wejdą także Adam Łoziak, Jakub Machnik, 

Jarosław Matusiewicz, Daniela Sotirovic oraz Mariusz Wójcik. Powołanie nowego prezesa oraz członka 

zarządu odpowiedzialnego za ryzyko wymaga wcześniejszej zgody Komisji Nadzoru Finansowego. 

Marcin Nedwidek będzie równocześnie odpowiadał za detaliczny biznes ubezpieczeń majątkowych i na 

życie. Obecnie jest członkiem zarządu AXA i dyrektorem obszaru klienta indywidualnego w części majątkowej. 

Szeregi AXA zasilił ponad dwa lata temu. Przed dołączeniem do AXA był związany z The Boston Consulting 

Group. Wcześniej pracował dla innej międzynarodowej firmy konsultingowej oraz banku inwestycyjnego w 

Londynie.  

 

- Wchodzimy do ścisłej czołówki polskiego rynku ubezpieczeń - z 5 milionami klientów oraz przypisem składki 

wartym niemal 4 mld zł stajemy się 5. co do wielkości grupą ubezpieczeniową w Polsce. Teraz koncentrujemy 

się na tym, aby zbudować nową firmę, łącząc to, co w AXA i UNIQA jest najlepsze i doceniane przez klientów, 

pośredników i pracowników. Naszym priorytetem pozostaje rentowny wzrost na bazie szerokiej i 

konkurencyjnej oferty produktowej, profesjonalnej obsługi oraz efektywnych procesów – mówi Marcin 

Nedwidek. 

Adam Łoziak będzie odpowiadał, jako członek zarządu, za obszar klienta korporacyjnego i segment 

mieszkalnictwa. W tej chwili w UNIQA jest wiceprezesem ds. klienta. Z grupą UNIQA jest związany od 2003 r. 

Do 2008 r. pełnił funkcję dyrektora Departamentu Sekretariat Generalny. Później objął stanowisko dyrektora 

oddziału UNIQA w Warszawie, a następnie dyrektora sprzedaży regionu centralnego UNIQA. Od 2010 r. jest 

wiceprezesem spółek UNIQA.  

- Moim kluczowym zadaniem na najbliższe tygodnie jest połączenie zespołów obu firm oraz zapewnienie 

naszym partnerom i klientom sprawnej obsługi, tak by nie odczuli niedogodności związanych z wdrażaniem 

zmian. Zależy mi na współpracy ze wszystkimi dotychczasowymi pośrednikami, obecnymi w obu 

organizacjach. W docelowej ofercie będziemy odpowiadać na potrzeby wszystkich segmentów klientów – od 



 

 

małych i średnich firm, po duże korporacje. Chcemy jak najlepiej wykorzystać kompetencje związane z oceną 

ryzyka oraz rozwiązania systemowe obu spółek. Mamy świetnych ekspertów na pokładzie – mówi Adam 

Łoziak.  

Jakub Machnik zostanie członkiem zarządu odpowiedzialnym za finanse i ryzyko. Obecnie taką samą funkcję 

ma w spółkach działających pod marką UNIQA. Jest związany z sektorem ubezpieczeń od 1999 roku, a od 

2003 roku pracuje w UNIQA. Przed objęciem funkcji w zarządzie spółek UNIQA (2018 roku), był m.in. 

dyrektorem departamentu finansowego. Karierę zawodową rozpoczynał w audycie instytucji finansowych firm 

Arthur Andersen i Ernst&Young.   

- To, co dla mnie dziś ważne, to ujednolicenie świata rachunkowości i sprawozdawczości w połączonej 

organizacji, a także upraszczanie go, by szybko dostarczać biznesowi wartościową informację zarządczą 

ułatwiającą nawigowanie na konkurencyjnym rynku. Największym wyzwaniem jest zaś zachowanie energii i 

ducha połączonych zespołów – mówi Jakub Machnik. 

Jarosław Matusiewicz zostanie wiceprezesem zarządu, odpowiedzialnym za transformację kultury, HR, 

markę i komunikację. Obecnie jest prezesem spółek UNIQA w Polsce. W Grupie pracuje od 2006 roku, gdzie 

od 2013 roku pełnił funkcję dyrektora zarządzającego ds. likwidacji szkód, od 2016 roku wiceprezesa polskich 

spółek UNIQA, a od 2017 roku prezesa. W UNIQA International odpowiadał również przez kilka lat za program 

rozwoju procesów likwidacji szkód. Przez pierwsze 13 lat kariery zawodowej był związany z PZU.  

 

- Budujemy najlepszy zespół ekspertów na rynku i topową markę. Przez ostatnie lata wiele zmieniliśmy w 

UNIQA w Polsce. Pod koniec 2018 roku wprowadziliśmy nową strategię, opartą na 3 filarach: klient w centrum, 

dobry pracodawca oraz innowacyjna firma. Te filary będą aktualne w nowej, znacznie większej UNIQA. 

Będziemy również wzmacniać naszą kulturę organizacyjną, nastawioną na pracę zespołową, wzajemne 

wsparcie, konstruktywne relacje interpersonalne oraz przyjazną ludziom. Cieszę się, że dużo nas pod tym 

względem łączy z koleżankami i kolegami z AXA – mówi Jarosław Matusiewicz.  

Daniela Sotirovic będzie odpowiadała, jako członek zarządu, za IT oraz posprzedażowy proces obsługi 

klientów. Aktualnie pełni funkcję członka zarządu UNIQA Polska ds. wsparcia klienta. Kieruje pionem 

kompleksowo zajmującym się obsługą posprzedażową klienta. Od kilkunastu lat pracuje w branży 

ubezpieczeniowej. Karierę w ubezpieczeniach rozpoczęła w dużej międzynarodowej grupie finansowej w 

Serbii, gdzie odpowiadała za rozwój organizacji i procesy. Od 2007 roku jest związana z UNIQA, najpierw w 

UNIQA Serbia, a następnie UNIQA International, gdzie nadzorowała rozwój, projektowanie oraz wdrażanie 

efektywnych i wydajnych procesów ubezpieczeniowych w 11 krajach.  

- Czuję dużą odpowiedzialność za 5 milionów naszych klientów i ludzi, którzy pracują w zarządzanym przeze 

mnie obszarze – stanowią oni największą część organizacji. Naszą ambicją jest być 5-gwiazdkowym 

ubezpieczycielem pod względem obsługi klienta. Chcemy towarzyszyć klientowi w jego podróży z nami. 

Tworzyć rozwiązania, których potrzebuje. Z empatią. Jako IT chcemy być partnerem. Przed zespołem stoi 

duże wyzwanie – wspierać ambicję budowania jednej z najbardziej innowacyjnych i zaawansowanych 

technologicznie firm na rynku. Chciałabym stworzyć im taką atmosferę, żeby pracowali z błyskiem w oku i 

pasją – mówi Daniela Sotirovic.  

Mariusz Wójcik zostanie członkiem zarządu odpowiedzialnym za bancassurance i programy partnerskie. Od 

prawie dekady rozwija w AXA ten obszar. Z branżą ubezpieczeniową związany jest od ponad 20 lat. W AXA 

pracuje od 14 lat. Początkowo odpowiadał za rozwój oferty produktowej w AXA Polska. Następnie pełnił 

funkcję dyrektora produktów dla krajów regionu CEE (Polska, Czechy, Węgry, Słowacja, Rumunia i Ukraina). 



 

 

W 2013 roku objął funkcję członka zarządu AXA Polska odpowiedzialnego za rozwój obszaru bancassurance 

i programów partnerskich. Przed dołączeniem do AXA pracował w Domu Inwestycyjnym Xelion oraz w 

towarzystwie ubezpieczeniowym Nationale-Nederlanden.  

- Nie zmieniamy kursu, bo nasza strategia jest skuteczna - na spadającym rynku utrzymujemy dodatnią 

dynamikę. Będziemy bazować na dotychczasowym fundamencie długofalowych partnerstw z bankami, przede 

wszystkim na strategicznej współpracy z mBankiem, z którym zbudowaliśmy unikalny na rynku model 

biznesowy z pełną ofertą ubezpieczeń i wiodącą rolą cyfrowych kanałów sprzedaży. Z firmami pożyczkowymi 

i liderem rynku, Providentem, oraz w branżach pozafinansowych, gdzie przewagę zdobywamy dzięki 

procesom dopasowanym do modeli biznesowych partnerów – mówi Mariusz Wójcik.  

W Polsce Grupa UNIQA stała się nowym właścicielem pięciu spółek AXA*. Są to AXA Ubezpieczenia 

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji, AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń, AXA Polska, AXA 

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne.  

Tym samym UNIQA w Polsce wchodzi także w całkiem nowy dla siebie obszar inwestycyjno-emerytalny. AXA 

oferuje fundusze inwestycyjne i paletę produktów emerytalnych, w tym IKZE i IKE, i zarządza 6. na rynku pod 

względem wartości aktywów pracowniczym programem kapitałowym, jak również 6. pod względem wartości 

aktywów otwartym funduszem emerytalnym. Na koniec 2019 roku AXA PTE i AXA TFI zarządzały łącznie 

aktywami w wysokości 15 mld zł. Spółkami niezmiennie zarządzają: Robert Garnczarek, prezes AXA TFI, 

Paweł Mizerski, wiceprezes AXA TFI, Paweł Michalik, prezes AXA PTE oraz Adam Kurowski i Konrad 

Maniak, członkowie zarządu AXA PTE. 

 

* Transakcja nie dotyczy innych firm działających w Polsce pod marką AXA - AXA Partners, AXA Assistance ani AXA XL. 

 
 

 

UNIQA Polska  

Spółki UNIQA w Polsce koncentrują się na trzech segmentach. Są to UNIQA dla Ciebie, czyli oferta dla klientów 

indywidualnych, UNIQA dla Biznesu, czyli ubezpieczenia dla dużych firm oraz UNIQA dla Mieszkalnictwa, czyli polisy dla 

klientów z sektora mieszkalnictwa. Dla tych trzech segmentów ma kompleksową ofertę ubezpieczeń majątkowych, 

komunikacyjnych i życiowych. UNIQA jest liderem w ubezpieczeniach majątku spółdzielni i wspólnot mieszkan iowych w 

Polsce. Ubezpiecza 70 proc. spółdzielni mieszkaniowych i ponad 40 proc. wspólnot mieszkaniowych. Polisy UNIQA można 

kupić w około 200 placówkach wyłącznych, jak też w multiagencjach oraz u brokerów. UNIQA uzyskała tytuł Instytucji 

Roku nadany przez niezależny portal MojeBankowanie.pl za rok: 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019. W 2019 roku otrzymała 

odznakę Customers’ Friend – Przyjaciel Klientów przyznawaną instytucjom, które budują najlepsze relacje z klientami i 

zapewniają im usługi najlepszej jakości. W 2020 roku zdobyła tytuł Superbrands 2020 i znalazła się w gronie najsilniejszych 

marek w kategorii ubezpieczenia i inwestycje. Wyróżnione zostały także produkty: ubezpieczenie mienia za składką płatną 

miesięcznie certyfikatem Dobra Polisa, ubezpieczenie na życie Beztroskie Dziecko zostało wyróżnione tytułem Rodzinnej 

Marki Roku, a ubezpieczenie Bezpieczne Mieszkanie zostało odznaczone Orderem Finansowym w plebiscycie 

miesięcznika Home&Market. 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. Ponad 

21 300 pracowników oraz wyłącznych współpracowników obsługuje 15,5 mln klientów. UNIQA jest drugą co do wielkości 

grupą ubezpieczeniową w Austrii z ok. 21-proc. udziałem w rynku. W 2019 r. Grupa UNIQA zebrała 5,4 mld euro składki. 

http://www.uniqa.pl/


 

 

Działa w 18 krajach europejskich. Jest obecna w 15 krajach w regionie Europy Środkowo-Wschodniej: Albanii, Bośni i 

Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, na Węgrzech, w Kosowie, Macedonii Północnej, 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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