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        Warszawa, 17 kwietnia 2019 r.  

 

Informacja prasowa  

 

1,5 tony żywności dla potrzebujących  

od wolontariuszy Unum 

 

W dniach 8-12 kwietnia, w centrali i oddziałach Unum Życie odbyła się zbiórka żywności dla 

potrzebujących zorganizowana przez  Fundację Unum we współpracy z Bankami Żywności. 

W akcję zaangażowało się ponad 400 pracowników i współpracowników towarzystwa, 

którzy łącznie zebrali ponad 1,5 tony żywności!  

W czasie zbiórki wolontariusze zgromadzili 1526 kg jedzenia: makaronów, cukru, mąki, konserw, 

słodyczy, przekąsek i wielu innych produktów o długiej przydatności do spożycia. Według danych 

Federacji Polskich Banków Żywności zebrana żywność pozwoli przygotować ponad 3000 posiłków 

dla najbardziej potrzebujących.  

W Polsce ponad 1,6 miliona osób zmaga się z ubóstwem mając na miesięczne utrzymanie mniej 

niż 600 zł. Zbiórki żywności pomagają rodzinom wielodzietnym, osobom samotnym, seniorom, 

osobom z niepełnosprawnościami, które codziennie stają przed dylematami czy przeznaczyć środki 

na utrzymanie, leczenie czy ciepły posiłek.  

– Serdecznie dziękujemy naszym wolontariuszom za otwarte serce i wrażliwość na potrzeby innych. – 

komentuje Małgorzata Morańska, prezes Fundacji Unum. – Nasza akcja zbiegła się czasowo ze 

Świętami i dzięki staraniom naszych koleżanek i kolegów wiele polskich rodzin zmagających się na co 

dzień z ubóstwem, spędzi Wielkanoc przy pełnym stole.  

Zbiórka żywności jest globalną inicjatywą społeczną Grupy Unum. W tym roku wolontariusze ze 

Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Polski zgromadzili łącznie 9,8 ton żywności.  

 

*** 

Dodatkowe informacje:  

Małgorzata Morańska 

Rzecznik prasowy  

malgorzata.moranska@pramerica.pl 

Tel. (+48) 660 755 238 

 
 

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 i realizując 

swój potencjał. Tak wysokie standardy zarządzania zyskały uznanie niezależnych instytucji, które przyznały spółce tytuły Najlepszy 
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Pracodawca 2005, 2006, 2009, 2010, 2012, 2018, HR Najwyższej Jakości 2017, 2018 i Inspiratorzy Biznesu – Najlepszy Pracodawca 

w 2018. 

Spółka prezentuje najwyższe standardy współpracy na rynku finansowym, uhonorowane wielokrotnie nagrodą 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 2017 r. grupa odnotowała przychody w wysokości 11,3 miliardów USD i wypłaciła klientom prawie  

7 miliardów USD świadczeń.. 

 


