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Przemysław Konopka - Szefem Ubezpieczeń 
Komunikacyjnych & Affinity w Regionie CEE 
  
WARSZAWA, 12 STYCZNIA 2017  
 
Nominacje w Willis Towers Watson 
 
Przemysław Konopka Szefem Ubezpieczeń Komunikacyjnych & Affinity w 
Regionie CEE (obejmującym Rosję, Polskę i podregion Europy Wschodniej). 
 
Przemysław Konopka, Wiceprezes zarządu Willis Towers Watson (dawniej Gras Savoye 
Polska) został mianowany przez centralne władze grupy szefem Ubezpieczeń 
Komunikacyjnych i Affinity regionu Europy Centralnej i Wschodniej oraz Bliskiego 
Wschodu. Polski oddział grupy od wielu lat specjalizuje się w tego rodzaju 
ubezpieczeniach, a sam Przemysław Konopka zajmuje się tymi ubezpieczeniami od 
1994 roku. 
 
„Jesteśmy przekonani, że nowa funkcja zaowocuje wypracowaniem znakomitej synergii 
dla naszych klientów w zakresie Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Affinity w Regionie 
CEE i pozwoli Przemysławowi wykorzystać bogatą wiedzę i doświadczenie do 
stymulowania rozwoju biznesowego w większości z podlegających mu krajów. 
Przemysław odniósł wielkie sukcesy działając jako przedsiębiorca, który w roku 1994 
wystartował z własnym biznesem, z powodzeniem dołączając go w 2000 do Gras 
Savoye Polska. Jego doświadczenie w tym sektorze będzie bez wątpienia wielkim 
wsparciem dla powiększonego zespołu.”- komentuje nominację Gianmarco Tosti, szef 
ubezpieczeń majątkowych w regionie CEEMEA Willis Towers Watson. 
 
Willis Towers Watson zapewnia, że celem tej nominacji jest zagwarantowanie 
stosowania najlepszych praktyk Grupy we wspomnianych liniach biznesowych w całym 
regionie. Połączenie potencjałów trzech istniejących firm Gras Savoye, Willis  i Towers 
Watson świadczących usługi od ubezpieczeń w modelu Affinity po telematykę 
Ubezpieczeń Komunikacyjnych zaowocuje nową wartością, na której skorzystają polscy 
i zagraniczni Klienci brokera, a także współpracujące z Willis Towers Watson 
towarzystwa ubezpieczeniowe. 
 
Przypominamy, że od nowego roku spółka Gras Savoye Polska zdecydowała się na 
zmianę nazwy i  brandu  na Willis Towers Watson Polska.  
 
 

O WILLIS TOWERS WATSON POLSKA 
W Polsce pierwsza spółka stanowiąca obecnie część Grupy została założona w 1987 

roku, zaś druga trzy lata później. Willis Towers Watson jest aktualnie brokerem 

ubezpieczeniowym nr 1 na polskim, jest też jednym z trzech największych brokerów na 

rynku światowym. W Polsce, w celu pełnej obsługi naszych Klientów, funkcjonujemy w 

ramach dwóch spółek: firmy brokerskiej Willis Towers Watson Polska oraz firmy 

serwisowo-agencyjnej WTW Services. Na świecie Willis Towers Watson (NASDAQ: 

WLTW) to wiodąca, globalna firma w branży doradztwa, pośrednictwa oraz rozwiązań, 

pomagająca klientom na całym świecie w przekształcaniu ryzyka w ścieżkę rozwoju. 

Korzenie Willis Towers Watson sięgają 1828 r.; firma zatrudnia 39 tys. pracowników w 

ponad 120 krajach. 
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