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Unum dla czystej planety 

 

W dniu 25 września niemal 300 pracowników i współpracowników Unum Życie wraz z bliskimi 

sprzątało lasy, nasadzało rośliny oraz reperowało ścieżki edukacyjne. Działania odbyły się w 9 

lokalizacjach w całym kraju pod wspólną nazwą Dzień Wolontariusza, a najliczniejsza grupa 

zebrała łącznie ponad 2,5 tony śmieci.   

 

"Na co dzień w naszej pracy chronimy życie i zdrowie klientów, a środowisko, w którym wszyscy 

żyjemy ma na nie ogromny wpływ. Ilość śmieci, jakie zastaliśmy w miejscach naszych akcji 

zatrważa! To było dla nas wszystkich niezwykle przejmujące doświadczenie i cenna lekcja  

o stanie zanieczyszczenia naszego środowiska." – mówi Małgorzata Morańska, prezes Fundacji 

Unum i rzecznik prasowy Unum Życie.  

 

Wolontariusze działali najliczniej w podwarszawskim Józefowie, gdzie zebrano łącznie 2600 kg śmieci.  

 

„Bardzo dziękuję wszystkim wolontariuszom Fundacji Unum za ogromne zaangażowanie  

i wspaniałą pracę grupową. Wspólne uprzątnięcie nadwiślańskiego lasu w Józefowie na obszarze 

Natura 2000, gdzie zebraliśmy 259 worków odpadów to absolutny rekord! Z jednej strony wynik 

cieszy, z drugiej martwi fakt, że nieustanie dochodzi do zanieczyszczeń pięknych terenów naszego 

kraju. Takich akcji w całym kraju powinno być znacznie więcej, byśmy mogli cieszyć się pięknem 

otaczającej nas przyrody.” – dzieli się Przemysław Pasek, prezes Fundacji Ja Wisła.  

 

Akcja porządkowania wybranych miejsc w Polsce obejmowała 9 lokalizacji. Ochotników do wspólnych 

działań na rzecz planety nie zabrakło w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu, Olsztynie, 

Szczecinie, Łodzi i Bydgoszczy, gdzie firma ma swoje oddziały. Przedsięwzięcie spotkało się z dużym 

entuzjazmem – do akcji włączyli się nie tylko pracownicy, ale także ich rodziny.  

  

"Wspólne działanie poza biurem i w słusznej sprawie dało nam mnóstwo satysfakcji. To była 

okazja nie tylko do wspólnej, szlachetnej pracy, ale też spotkania się po długim czasie izolacji  

w związku z pracą zdalną i hybrydową. To doświadczenie pokazało, jak wolontariat pracowniczy 

wzmacnia wspólnotowość i więzi w zespołach" – dodaje Michał Płaczkiewicz, dyrektor działu 

personalnego.  

 

Troska o życie, zdrowie i środowisko, w którym wszyscy żyjemy jest częścią misji spółki, która chętnie 

angażuje się w działania proekologiczne. Na przykład promując zdalne przystąpienie do ubezpieczeń 

grupowych sadzi drzewa i nagradza firmę objętą ubezpieczeniem grupowym eko-certyfikatem. Każda 

firma, która zdecyduje się na ubezpieczenie grupowe w Unum i przystąpi do niego w minimum 80% 

on-line przyczyni się do posadzenia drzew w województwie śląskim, w gminie Ogrodzieniec. Zakup  

i sadzenie sadzonek finansuje w pełni Unum Życie.  

 

Świat pełen śmieci  

Jak wynika z danych GUS, masa wytworzonych przez Polaków w 2020 r. odpadów komunalnych była o blisko 3 

proc. większa niż w roku poprzednim. Wówczas na jednego mieszkańca przypadały średnio 342 kg zebranych 

odpadów komunalnych, co oznacza wzrost o 10 kg w porównaniu z rokiem poprzednim. (W 2010 r. wartość tego 

wskaźnika wynosiła 263 kg, a w 2015 r. wzrosła do 283 kg.).  Według danych Eurostatu statystyczny Europejczyk 

wytwarza ok. 500 kg odpadów komunalnych (najniższy wskaźnik ma Rumunia - ok. 280 kg, a najwyższy - Dania - 

844 kg). 
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Dodatkowe informacje:  

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 2020 roku spółka wypłaciła 

klientom w najtrudniejszych chwilach ich życia w sumie 122,8 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, 2020, HR Najwyższej Jakości 2017, 2018, 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, 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 2020 r. grupa odnotowała przychody w wysokości 13 miliardów USD i wypłaciła klientom 7,6  miliardów 

USD świadczeń.  
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