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        Warszawa, 20 stycznia 2021  

  

 

Dyrektor sprzedaży ubezpieczeń grupowych 

 i dyrektor sprzedaży ubezpieczeń indywidualnych Unum  

wyróżnione „Za zasługi dla ubezpieczeń” 

 

Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) od wielu lat corocznie wręcza odznaki „Za zasługi dla ubezpieczeń” 

ekspertom i zasłużonym przedstawicielom rynku. Wśród laureatów 2020 roku odznaczone zostały 

ekspertki Unum: Joanna Grudnik, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Grupowych oraz Renata 

Stawiczny, Dyrektor Sprzedaży Ubezpieczeń Indywidualnych. 

 

Joanna Grudnik zyskała uznanie w PIU za uczciwe i rzetelne relacje z rynkiem pośredników, oparte na 

szacunku do ich potrzeb i roli w procesie dystrybucji ubezpieczeń grupowych. PIU doceniła również 

wpływ Joanny na kształt grupowych produktów ubezpieczeniowych, stanowiących wartościową  

i szeroką ochronę dla ubezpieczonych przy jednoczesnej minimalnej liczbie wyłączeń 

odpowiedzialności. Joanna Grudnik wyróżniona została również za popularyzowanie grupowych  polis 

ochronnych poprzez upraszczanie dotychczasowych procesów dla pracowników i pracodawców.  

 

Polska Izba Ubezpieczeń doceniła także postawę Renaty Stawiczny, która w swojej pracy kieruje się 

wartościami uczciwości oraz szacunku do klienta. Ściśle współpracuje z Zespołem Compliance, dbając 

o etykę na każdym etapie procesu sprzedaży, również w czasie, gdy sytuacja postawiła spółkę przed 

koniecznością przejścia na model sprzedaży w pełni zdalnej. PIU doceniła zaangażowanie Renaty 

Stawiczny w łączeniu potrzeb klientów, agentów i regulatorów, które kształtują najwyższe standardy 

sprzedaży na rynku.  

 

– Takie wyróżnienie napawa dumą i daje nam poczucie, że to co robimy przynosi korzyści nie 

tylko klientom i naszej firmie, ale też wpływa na cały rynek ubezpieczeń. To nasza ogromna 

odpowiedzialność, dlatego nie ustajemy w wysiłkach, dziękując Polskiej Izbie Ubezpieczeń za 

docenienie – podkreślają zgodnie wyróżnione ekspertki.   

 

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

oraz wkład w rozwój i kształt polskiego rynku ubezpieczeniowego. To już kolejne odznaczenia dla 

przedstawicieli Unum. W ubiegłych latach odznaki otrzymali: Aneta Podyma-Milczarek, prezes zarządu, 

Borys Kowalski, członek zarządu, Robert Gowin, członek zarządu i Łukasz Świerczek, członek zarządu. 



 
 

Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie 
Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000008906, NIP 526-22-62-838, REGON 013281575, 
kapitał zakładowy w wysokości 60 000 000 złotych w całości opłacony. 

*** 

Dodatkowe informacje:  

Małgorzata Morańska 
Rzecznik prasowy  
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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 2019 roku spółka wypłaciła klientom w 
najtrudniejszych chwilach ich życia w sumie 104,8 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 i 2019 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 2019 r. grupa 
odnotowała przychody w wysokości 12 miliardów USD i wypłaciła klientom 7,5  miliardów USD świadczeń.  
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