
 
 

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. 

    Warszawa, 09 kwietnia 2021r.  

 

Informacja prasowa  

1261 kg żywności dla potrzebujących od wolontariuszy Fundacji 

Unum  

Pracownicy i współpracownicy Unum Życie zebrali łącznie 1261 kg żywności dla potrzebujących, 

których zaopatruje Bank Żywności SOS w Warszawie.  

 

To wynik przedświątecznej akcji „Bohaterowie vs. Głód” zorganizowanej przez Fundację Unum. W akcji 

wzięło udział 301 wolontariuszy: pracowników i współpracowników spółki.  

 

„To niesamowite, że choć pracujemy z dala od siebie, nieustannie łączy nas chęć niesienia pomocy 

innym i solidarnie łączymy się, by wspierać tych najbardziej potrzebujących . Dziękujemy 

wolontariuszom za ich zaangażowanie oraz Bankowi Żywności SOS w Warszawie, bo to dzięki 

nim wiele rodzin z Mazowsza, borykających się z ubóstwem, miało godne Święta. To szczególny 

czas, w którym nie powinno zabraknąć nadziei i wiary w dobro drugiego człowieka” – komentuje 

zbiórkę Małgorzata Morańska, prezes Fundacji Unum.  

 

„To już kolejny raz, kiedy mogliśmy liczyć na wsparcie naszej codziennej działalności ze strony 

Fundacji Unum. Wynik akcji „Bohaterowie vs. Głód” okazał się dla nas dużym zaskoczeniem. To 

pierwsza tak duża zbiórka pracownicza przeprowadzona na rzecz Banku Żywności SOS w 

Warszawie. 1261 kg żywności trafiło do 350 osób z terenu Warszawy i okolic. Ubodzy seniorzy, 

osoby niepełnosprawne, w kryzysie bezdomności, samotne matki z dziećmi otrzymali pomoc 

żywnościową, jakiej potrzebowali w tym szczególnie trudnym czasie” – dodaje Magdalena 

Krajewska, Prezeska Fundacji Bank Żywności SOS w Warszawie. 

 

Zbiórka żywności miała miejsce w dniach 31 marca – 1 kwietnia 2021 roku.  

 

*** 
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Małgorzata Morańska 
Rzecznik prasowy  
malgorzata.moranska@unum.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 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, 2020, Gazeta Finansowa: 
Najlepszy Pracodawca 2019, 2020 i Inspiratorzy Biznesu – Najlepszy Pracodawca w 2018. 

Spółka prezentuje najwyższe standardy współpracy na rynku finansowym, uhonorowane wielokrotnie nagrodą Etyczna Firma, 
Super Etyczna Firma 2018-2020, 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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