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Informacja prasowa  

 

Robert Gowin i Łukasz Świerczek wyróżnieni „Za zasługi dla 

ubezpieczeń” 

 

W dniu 8 stycznia 2020 r. podczas nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby 

Ubezpieczeń (PIU) wręczone zostały odznaki „Za zasługi dla ubezpieczeń”. Wśród laureatów, 

odznaczeni zostali również członkowie zarządu Unum: Robert Gowin i Łukasz Świerczek. 

 

Robert Gowin zyskał uznanie w PIU za wyjątkową dbałość o bezpieczeństwo klientów, ich danych 

oraz sprawną obsługę procesów, co przyczynia się do lepszego postrzegania branży ubezpieczeń 

przez klientów. Robert Gowin był również zaangażowany w prace zespołu ds. digitalizacji procesów 

w sektorze ubezpieczeń przy Polskiej Izbie Ubezpieczeń.  

 

Polska Izba Ubezpieczeń doceniła Łukasza Świerczka za jego ponad dziesięcioletnie zaangażowanie 

na rzecz wzmocnienia roli etyki i bezpieczeństwa klientów w procesie dystrybucji ubezpieczeń, 

szczególnie poprzez zwiększanie poziomu świadomości prawnej wśród pośredników, a także 

aktywne działania mające na celu eliminację nieuczciwych pośredników z rynku.  

 

– Dziękujemy Polskiej Izbie Ubezpieczeń za to wyróżnienie, które nie tylko napawa dumą, ale też 

zobowiązuje do dalszych wysiłków na rzecz kształtowania uczciwej i transparentnej branży – 

podkreślają zgodnie wyróżnieni Członkowie Zarządu. 

 

Polska Izba Ubezpieczeń od lat nagradza osoby i instytucje za ich pracę na rzecz samorządu 

branżowego oraz wkład w rozwój polskiego rynku ubezpieczeniowego. To już kolejne odznaczenia 

Członków Zarządu Unum. W ubiegłym roku odznaką została wyróżniona Prezes Zarządu Aneta 

Podyma-Milczarek, a wcześniej Borys Kowalski. 

 

 

*** 

Dodatkowe informacje:  
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Unum Życie TUiR S.A. (www.unum.pl) jest częścią Grupy Unum. W Polsce oferuje grupowe i indywidualne ubezpieczenia na życie 

o jednym z najszerszych na rynku zakresów ochrony, opierając się na wyjątkowej trosce o klienta. . W 2018 roku spółka wypłaciła 

klientom w najtrudniejszych chwilach ich życia w sumie 93,2 mln PLN.  

Unum Życie tworzy przyjazne, oparte na szacunku środowisko pracy, w którym każdy może odnieść sukces rozwijając się realizując 

swój potencjał. Tak wysokie standardy zarządzania zyskały uznanie niezależnych instytucji, które przyznały spółce tytuły Najlepszy 

Pracodawca 2005, 2006, 2009, 2010, 2012, 2018, 2019,  HR Najwyższej Jakości 2017, 2018, 2019 i Inspiratorzy Biznesu – Najlepszy 

Pracodawca w 2018. 

Spółka prezentuje najwyższe standardy współpracy na rynku finansowym, uhonorowane wielokrotnie nagrodą Etyczna Firma, 

Super Etyczna Firma, a w 2017 roku tytułem Firma Przyjazna Klientowi oraz Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa, a także 

wyróżnieniem Fair Play w 2013, 2014 i 2015  

Grupa Unum (www.unum.com) to jeden z liderów w zakresie ochrony finansowej w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. 

Tworzą ją spółki Unum US, Colonial Life, Unum UK oraz Unum Życie. Portfolio Unum obejmuje grupowe oraz indywidualne 

ubezpieczenia ochronne zapewniające dochód w wypadku niezdolności do pracy, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia 

wypadkowe i zdrowotne. W 2018 r. grupa odnotowała przychody w wysokości 11,6 miliardów USD i wypłaciła klientom 7,2 

miliardów USD świadczeń.. 

 

 


