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Informacja prasowa  

1102 kg żywności dla Ukraińców od wolontariuszy Fundacji Unum  

 

Pracownicy i współpracownicy Unum Życie nie ustają we wspieraniu sąsiadów z Ukrainy –  tym 

razem zebrali łącznie 1102 kg żywności dla potrzebujących uchodźców z Ukrainy.  

 

W akcji wzięli udział pracownicy i współpracownicy oraz przyjaciele spółki, którzy zebrali łącznie 1102 

kg żywności. Zbiórka żywności odbywała się od 14 do 18 marca 2022 roku.  

 

 

„W tych niełatwych czasach otwarte serca i wyrazy solidarności są szczególnie istotne.  Jesteśmy 

niezmiennie wdzięczni za zaangażowanie i wielkie serca naszych wolontariuszy. Na pomoc ruszyli 

zarówno pracownicy naszej centrali, jak i oddziałów. To dowodzi, że los naszych sąsiadów jest 

bliski każdemu z nas. Podziękowania kierujemy również do Banku Żywności SOS w Warszawie, z 

którym mamy przyjemność ponownie organizować tę szlachetną akcję. Takie akcje napełniają 

nas nadzieją, że w obliczu tragedii nikt nie jest sam.” – mówi Małgorzata Morańska, prezes 

Fundacji Unum.  

 

„Wolontariusze Fundacji Unum po raz kolejny zaskoczyli nas swoim zaangażowaniem i hojnością. 

Wynik akcji przeszedł nasze oczekiwania - olbrzymie wsparcie pochodzące ze zbiórek 

pracowniczych w tym roku waży aż 1102 kg. Akcja przeprowadzona na rzecz Banku Żywności 

SOS w Warszawie owocuje pomocą wielu osób. Z pomocy skorzystają matki z dziećmi, osoby z 

niepełnosprawnościami, seniorzy, a także wszyscy potrzebujący wsparcia w niezwykle trudnej 

sytuacji związanej z wojną w Ukrainie. Jesteśmy bardzo poruszeni, wdzięczni za wsparcie – 

wierzymy, że takie akcje wszystkich nas do siebie zbliżają” – dodaje Magdalena Krajewska, 

Prezeska Fundacji Bank Żywności SOS  w Warszawie. 

 

Solidarni z Ukrainą  

 

Fundacja Unum oraz Unum Życie podjęły szereg działań, których celem jest wsparcie obywateli 

Ukrainy: 

 

 wraz z wybuchem wojny wystartował program „Pomagamy razem Ukrainie”, w ramach 

którego 200 wolontariuszy z finansowaniem Fundacji Unum wsparło osoby uchodźcze m. in. 

poprzez organizację zbiórek dla PAH, zakup insuliny i niezbędnych leków, wyposażenie hal 

sportowych dla dzieci,  a także bezpośrednią pomoc dla Domu Samotnej Matki i innych 

potrzebujących;  

 wraz z partnerem Unum, Mondial Assistance, ubezpieczyciel uruchomił pomoc dla 

pracowników z Ukrainy zatrudnionych przez pracodawców, którzy mają grupowe 

ubezpieczenia w Unum. Wśród usług znajdują się m. in. całodobowa infolinia medyczna, 

formalno-prawna oraz nielimitowany dostęp do opieki psychologa;  

 treści firmowego bloga https://be.unum.pl/ adresują aktualne potrzeby i  tłumaczone są na 

język ukraiński. 

  

O wszelkich nowych przedsięwzięciach przygotowywanych z myślą o Ukraińcach firma informuje na 

bieżąco na stronie https://wspieramy.unum.pl/ 

 

https://be.unum.pl/
https://wspieramy.unum.pl/
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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, 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 2020 r. grupa odnotowała przychody w wysokości 13 miliardów USD i wypłaciła klientom 7,6 miliardów USD 
świadczeń.. 
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