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INFORMACJE
Zarządu Głównego PTTK

ISSN 1234-1835NR 1/2021 (212)

Kraków, 15 lipca 2021 r.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Przekazujemy Wam kolejny numer „Informacji Zarządu Głównego PTTK”, 
jest on poświęcony głównie problematyce związanej ze zbliżającym się XX 
Walnym Zjazdem PTTK.

Prezentujemy także kilka porozumień, których realizacja wzbogaci dzia-
łalność programową naszego Towarzystwa.

Zapraszamy do lektury.
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Uchwała Nr 205/XIX/2021
Zarządu Głównego PTTK z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie 
powołania Komitetu Programowo-Organizacyjnego XX Walnego Zjazdu PTTK

Na podstawie Art. 30 ust. 1 pkt. 5 Statutu PTTK, Zarząd Główny PTTK postanawia:

§ 1
1. Powołać Komitet Programowo-Organizacyjny XX Walnego Zjazdu PTTK w następującym 

składzie: 
1. Kol. Jerzy Kapłon – Prezes ZG PTTK, Przewodniczący Komitetu Programowo-

Organizacyjnego, 
2. Kol. Dariusz Kużelewski – Prezes GKR PTTK, 
3. Kol. Wojciech Napiórkowski – Wiceprezes GSK PTTK, 
4. Kol. Adam Jędras – Sekretarz Generalny ZG PTTK, Zastępca Przewodniczącego 

Komitetu Programowo-Organizacyjnego, 
5. Kol. Dariusz Nazarczyk – Skarbnik ZG PTTK, 
6. Kol. Jacek Treichel – Zastępca Sekretarza Generalnego ZG PTTK, 
7. Kol. Andrzej Gordon – Dziekan Kręgu Seniorów PTTK, 
8. Kol. Ryszard Mazur – Przewodniczący Kapituły Odznaczeń ZG PTTK. 

2. Powierzyć Komitetowi Programowo-Organizacyjnemu XX Walnego Zjazdu PTTK 
koordynację przygotowania i przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej 
poprzedzającej XX Walny Zjazd PTTK oraz przygotowania i przeprowadzenia Zjazdu. 

3. Zobowiązuje się Komitet do przygotowania materiałów do dyskusji przez zarządy 
oddziałów, zjazdy oddziałów oraz regionalne konferencje oddziałów i przedstawienia ich 
Zarządowi Głównemu PTTK do zatwierdzenia. 

§ 2
1. Powołać zespoły wspierające pracę Komitetu Programowo-Organizacyjnego oraz ich 

przewodniczących: 
1. Zespół Organizacyjny – Kol. Waldemar Osypiuk, Wiceprezes ZG PTTK, 
2. Zespół Statutowo-Regulaminowy – Kol. Jakub Nowak, Wiceprezes ZG PTTK, 
3. Zespół ds. Strategii PTTK – Kol. Marian Jurak, Wiceprezes ZG PTTK, 
4. Zespół Programowy – Kol. Jacek Potocki, Członek ZG PTTK. 

2. Przewodniczący zespołów wchodzą w skład Komitetu Programowo-Organizacyjnego 
XX Walnego Zjazdu PTTK.  

3. Składy zespołów zostaną zatwierdzone przez ZG PTTK w odrębnej uchwale. 

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Główny PTTK 

 

Uchwały Zarządu Głównego PTTK związane z przygotowaniem
 i przeprowadzeniem XX Walnego Zjazdu PTTK
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Spotkania konsultacyjne w regionach
w sprawie kampanii sprawozdawczo-wyborczej

W dniach 13 marca – 29 kwietnia 2021 r. przeprowadzono 16 spotkań 
konsultacyjnych z Oddziałami PTTK, reprezentującymi wszystkie Po-

rozumienia Regionalne oraz oddziały pozostającymi poza porozumieniami. 
W spotkaniach, realizowanych w formule online, wzięli udział przedstawi-
ciele 221 oddziałów. Celem tych spotkań było przedstawienie przez człon-
ków Prezydium ZG PTTK informacji o bieżącej sytuacji w Towarzystwie, 
kierunkach działania i realizowanych zadaniach, wynikających z zagrożeń, 
które przyniosła nam epidemia we wszystkich obszarach działalności To-
warzystwa. Osobnym tematem omawianym w trakcie spotkań była kampa-
nia sprawozdawczo-wyborcza PTTK, której rozpoczęcie i realizacja zostało 
wstrzymane przez pandemię.

W imieniu organizatorów spotkań konsultacyjnych dziękujemy wszyst-
kim ich uczestnikom, w szczególności prezesom zarządów oddziałów PTTK 
za podzielenie się informacjami o sytuacji w oddziałach, za troskę o stan na-
szego Towarzystwa, za dobrą i rzeczową atmosferę naszych spotkań. Dzię-
kujemy Przewodniczącym, Prezesom Porozumień Regionalnych za pomoc 
w realizacji spotkań i przedstawienie stanowisk poszczególnych porozumień.

Poniżej krótka analiza spotkań i podsumowanie stanowisk, które w imie-
niu oddziałów złożyły Porozumienia Regionalne.

Wszyscy mamy świadomość, że od ostatniego spotkania konsultacyjnego 
sytuacja epidemiczna w kraju uległa zmianie. Niestety sytuacja jest w dal-
szym ciągu nieprzewidywalna, nie pozwalająca w sposób realny i planowy 
rozpocząć naszej kampanii sprawozdawczo-wyborczej. Pomimo znoszenia 
ograniczeń i zakazów w dalszym ciągu istnieją formalno-prawne przepisy 
uniemożliwiające organizowania zebrań organizacji pozarządowych. Warto 
w tym miejscu jeszcze raz przytoczyć stanowisko Zarządu Głównego PTTK, 
wyrażone m.in. 9 listopada 2020 r., które jednoznacznie wskazuje, że naszym 
priorytetem jest bezpieczeństwo uczestników kampanii sprawozdawczo-wy-
borczej, ale również bezpieczeństwo i odpowiedzialność jej organizatorów 
na wszystkich szczeblach. Tym nie mniej:

ZG PTTK pracuje w sposób stały nad przygotowaniem kampanii. Powo-
łany został Komitet Programowo-Organizacyjny XX Walnego Zjazdu PTTK 
oraz zespoły wspierające jego pracę. Na bieżąco monitorowana jest sytuacja 
epidemiczna i związane z nią obostrzenia. W tym numerze Informacji ZG 
PTTK przedstawiamy zakres podjętych i planowanych działań.
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Zgodnie z postulatami wyrażanymi podczas spotkań konsultacyjnych wy-
stąpiliśmy również do władz RP i parlamentarzystów o nowelizację zapisów 
ustawy Prawo o stowarzyszeniach w kwestii wydłużenia czasu wyboru no-
wych władz od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 
epidemii do 120 dni (zamiast 60). Przygotowujemy różne warianty przepro-
wadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej PTTK, tak, aby były one bez-
pieczne i zgodne z obowiązującymi przepisami.

Zarząd Główny PTTK

Analiza spotkań konsultacyjnych przeprowadzonych
z Oddziałami PTTK w dniach 13 marca – 29 kwietnia 2021 r.
na temat kampanii sprawozdawczo–wyborczej PTTK

Lp. Województwo Termin
spotkania

Liczba Oddziałów
na spotkaniach

Wariant I
(Oddziały)

Wariant II
(Oddziały)

1. Dolnośląskie 13.03 12 12 1
2. Opolskie 13.03 10 7 3
3. Warmińsko-Mazurskie 20.03 7 7
4. Świetokrzyskie 20.03 10 10
5 Podlaskie 20.03 6 6

6. Zachodniopomorskie 27.03 7 7
7. Lubuskie 27.03 7 6 2
8. Śląskie 9.04 35 w
9. Lubelskie 14.04 11 – odrębne

10. Podkarpackie 14.04 10 8 5
11. Małopolskie 16.04 28 9
12. Mazowieckie 21.04 25 19 odrębne
13. Pomorskie 26.04 11 10
14. Łódzkie 26.04 5 4 1
15. Wielkopolskie 29.04 29 15 5
16. Kujawsko-Pomorskie 29.04 8 8 odrębne

Razem 221 Oddziałów 106 50

 ► Odrębne stanowisko Porozumienia Lubelskiego – opowiadające się za zwo-
łaniem Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu, który przedłuży kadencję;

 ► Odrębne stanowisko Mazowieckiego Forum Oddziałów – opowiadające 
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się za rozpoczęciem kampanii na szczeblu kół/klubów i oddziałów w okre-
sie trwania epidemii;

 ► Odrębne stanowisko Porozumienia Kujawsko-Pomorskiego – popierające 
stanowisko MFO.

W spotkaniach konsultacyjnych wzięło udział 221 oddziałów reprezentu-
jących wszystkie Porozumienia Regionalne oraz oddziały pozostające poza 
porozumieniami. Podstawą dyskusji na temat kampanii sprawozdawczo-wy-
borczej PTTK były tezy, które skierowane zostały do wszystkich zainteresowa-
nych oddziałów. Przypomniano w nich najważniejsze wyjątki ze Stanowiska 
Głównego Sądu Koleżeńskiego w sprawie kampanii sprawozdawczo-wybor-
czej oraz Stanowisko Zarządu Głównego PTTK w tej sprawie z 9 listopada 
2020 r. Przedstawiono również dwa warianty ewentualnych dalszych działań 
związanych z kampanią, będące wynikiem dyskusji prowadzonych w Zespo-
le statutowo-regulaminowym i Zespole ds. bezpieczeństwa funkcjonowania 
oddziałów. Dla przypomnienia:

Wariant I
Ten wariant zakłada rozpoczęcie pełnej kampanii sprawozdawczo-wy-

borczej przed XX Walnym Zjazdem PTTK (w kołach/klubach, oddziałach, 
regionach i Walnego Zjazdu) po prawnym zniesieniu stanu zagrożenia epi-
demicznego lub stanu epidemii.

Wariant II
Ten wariant z kolei, umożliwiałby przeprowadzanie zebrań sprawozdaw-

czo-wyborczych w kołach (klubach) w okresie trwania epidemii, ale w sy-
tuacjach znoszenia częściowych obostrzeń uniemożliwiających zwoływanie 
takich zebrań. Decyzje w tym zakresie podejmowałyby Zarządy Oddziałów 
oraz Prezesi kół i klubów. Pozostałe etapy kampanii (zjazdy oddziałów, kon-
ferencje regionalne, Walny Zjazd) realizowane byłyby zgodnie z zaplano-
wanym w uchwałe ZG PTTK kalendarzem przebiegu kampanii, jeżeli tylko 
aktualna sytuacja związana z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi na 
to pozwoli. W przeciwnym razie realiacja tych etapów zostałaby odłożona 
do czasu gdy obostrzenia zostaną częściowo zniesione lub nawet do czasu 
po prawnym zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Na podstawie przesłanych stanowisk poszczególnych Porozumień Regio-
nalnych oraz przesłanych maili, wskazujących opowiedzenie się za określo-
nym wariantem, jak również przebiegu dyskusji w trakcie spotkań, można 
przyjąć, że większość oddziałów (uczestniczących w spotkaniach) opowia-
da się za przyjęciem Wariantu I.
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Główną przesłanką, na którą wskazują zwolennicy Wariantu I jest zapew-
nienie bezpieczeństwa uczestnikom kampanii na każdym etapie jej realiza-
cji oraz brak ograniczeń wynikających z obostrzeń epidemicznych. Wska-
zywano również, że kampania będzie realizowana na równych zasadach 
dla wszystkich i w równym dla wszystkich czasie. Jednocześnie zwolennicy 
tego wariantu zwracają uwagę na niewystarczającą ilość czasu pozostającego 
na przeprowadzenie całej kampanii (wynikającego z ograniczeń związanych 
z nowelizacją ustawy Prawo o Stowarzyszeniach:

Jeżeli kadencja władz stowarzyszenia, o których mowa w ust. 1 pkt 5, upływa 
w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epide-
mii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub do 30 dni po odwołaniu 
danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzy-
szenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania 
stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Zwolennicy tego wariantu wskazują również na potrzebę nowelizacji 
przepisów regulujących przebieg kampanii w Towarzystwie, w tym przede 
wszystkim Ordynacji Wyborczej. Postuluje się również podjęcie przez wła-
dze naczelne PTTK działań zmierzających do wydłużenia przez ustawodaw-
cę czasu na przeprowadzenie wyboru władz stowarzyszeń do 100–120 dni.

Zwolennicy Wariantu II wskazują głównie na normalizujące się w kra-
ju warunki przebiegu epidemii (zmniejszające się ilości zakażonych) oraz 
postępujący proces szczepienia społeczeństwa. Przesłanki te, zdaniem opo-
wiadających się za Wariantem II, winny być wystarczające do rozpoczęcia 
kampanii sprawozdawczo-wyborczej w warunkach znoszenia obostrzeń 
(uniemożliwiających przeprowadzanie zebrań, zjazdów). Decyzje w tej 
sprawie winny podejmować Zarządy Oddziałów PTTK w porozumieniu 
z Zarządami macierzystych kół i klubów. Natomiast władze naczelne win-
ny określić tylko ramy czasowe poszczególnych etapów kampanii. Poro-
zumienie Województwa Mazowieckiego (popierane przez Porozumienie 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego) postuluje rozszerzenie Wariantu II 
o oddziały i przeprowadzenie zjazdów oddziałów w czasie trwania epidemii 
w miarę znoszenia obostrzeń. Jednocześnie wskazuje się, że istnieje moż-
liwość przeprowadzania zebrań oraz zjazdów w formie elektronicznej lub 
hybrydowej. Zwracają również uwagę, że zapisy nowelizacji ustawy (patrz 
wyżej) nie nakazują przeprowadzać wyborów po zniesieniu stanu epidemii, 
a jedynie przedłużają kadencję władz (która mija w czasie epidemii) do czasu 
wyboru nowych władz.



19

Osobne stanowisko przedstawiło Porozumienie Oddziałów Wojewódz-
twa Lubelskiego (załącznik nr 2), w którym postuluje się zwołanie Nad-
zwyczajnego Zjazdu PTTK, który m.in. przyjąłby zmianę statutową umoż-
liwiającą przedłużenie przez Nadzwyczajny Zjazd kadencji władz z powodu 
braku możliwości przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej 
w PTTK, spowodowanej przepisami państwowymi.
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Zbliża się kampania sprawozdawczo-wyborcza w naszym Stowarzyszeniu. W trakcie wy-
borów do władz mogą się pojawić wątpliwości co do możliwości korzystania z biernego 

prawa wyborczego pracowników PTTK oraz możliwości zatrudniania członków zarządów w 
stowarzyszeniu w charakterze pracownika. Odpowiedź na te wątpliwości daje nam stanowisko 
Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK z dnia 28 maja 2021 r. 
1. Czy zatrudnienie członka stowarzyszenia do realizacji zadań w trybie nie wynikającym z 

treści art. 30 ust. 4 lub art. 59 ust. 7 Statutu PTTK może powodować ograniczenie jego prawa 
jako członka stowarzyszenia, w tym bierne prawo wyborcze? 

1. Czy członek zarządu stowarzyszenia lub jednostki terenowej stowarzyszenia poza czynno-
ściami wykonywanymi z racji swojej funkcji na rzecz stowarzyszenia nieodpłatnie, może 
być zatrudniony w stowarzyszeniu w charakterze pracownika w trybie dopuszczonym w 
treści art. 7 ust. 4 Statutu PTTK i czy ogranicza to jego prawa jako członka stowarzyszenia?
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str. 2 
 

W pytaniach Kolegi zawarte są trzy różne zagadnienia. Pierwsze z nich 
dotyczy możliwości zatrudniania przez stowarzyszenie swoich członków w 
charakterze pracowników. Drugie dotyczy możliwości zatrudniania członków 
władz PTTK do realizacji zadań nie związan ych z ich społeczną funkcją.  
Trzecie zagadnienie,  jak się wydaje zasadnicze,  dotyczy wpływu zatrudnienia 
w stowarzyszeniu na bierne prawo wyborcze członka.  

Odnosząc się do pierwszego pytania zawartego w piśmie Kolegi  należy 
przypomnieć treść a rt. 2 ust . 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o 
stowarzyszeniach .  Przepis ten stanowi, że „Stowarzyszenie opiera działalność 
na pracy społecznej swoich członków” .  Jednakże należy podkreślić, że od dnia 
20 maja 2016 roku przepis ten jest  uzupełniony drugim zdan iem o następującej  
treści  „Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać 
pracowników, w tym swoich członków”(Dz. U. z 2015 roku, pozycja 1923).  

Wprowadzone w 2016 roku rozwiązanie w sposób jasny i precyzyjny 
rozstrzygnęło o  możliwości zatrudniania przez stowarzyszenie swoich 
członków .  Dla porządku należy wspomnieć, iż jeszcze przed zmianą ustawy  
doktryna oraz orzecznictwo sądowe dopuszczało,  choć niejednolicie, 
możliwość  zatrudniania w stowarzyszeniu jego członków.  Wskazana zmiana w 
ustawie miała na celu usunięcie mogących pojawiać się wątpliwości prawnych. 
Ustawodawca usunął te wątpliwości .   

W dniu 7 kwietnia 2018 roku odbył się Nadzwyczajny Zjazd PTTK, 
podczas którego uchwalono obszerne zmiany w Statucie naszego 
stowarzyszenia. Do Statutu PTTK dodano między innymi przepis  art.  7 ust. 4 
in fine  analogiczny z zapisem ustawowym .  Przepis ten stanowi, że „PTTK 
opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia 
swoich spraw może tworzyć jednostki organizacyjne i zatrudniać  pracowników,  
w tym swoich członków” .  Jednoznaczność tego przepisu nie wymaga dalszego 
komentarza.  

Odpowiedź na drugie pytanie Kolegi została zawarta w wyroku Sądu 
Najwyższego z dnia  3 kwietnia 2019 roku, sygn. III UK 97/18, który zawiera 
następującą tezę „prezes zarządu stowarzyszenia, który wykonuje odpłatnie 
pracę podporządkowaną poza zakresem jego statutowych czynności służbowych 
w zarządzie, które wykonuje społecznie, może być zatrudniony przy 
wykonywaniu klasycznych obowiązków pracowniczych za wynagrodzeniem na 
podstawie umowy o pracę, która kreuje tytuł i  obowiązek opłacania składek na 
pracownicze ubezpieczenia społeczne i zdrowotn e”  (OSNP 2020/3/27, Lex 
numer 2642417). Z uzasadnienia tego wynika jasno, iż prezes zarządu 
stowarzyszenia może być zatrudniony jako pracownik stowarzyszenia 
wykonujący obowiązki inne niż te, które realizuje pełniąc społeczną i  
nieodpłatną funkcję prezesa.  Druga –  warta zacytowania teza tego orzeczenia 
stanowi, że „umowa o pracę, na mocy której prezes zarządu stowarzyszenia 
został  zatrudniony do wykonywania czynności poza zakresem obowiązków 
służbowych w zarządzie, stanowi tytuł ubezpieczenia społecznego, n awet gdy 
nie rozdzielono w niej precyzyjnie zakresu obowiązków składających się na 
pełnioną nieodpłatnie funkcję statutową od pozastatutowych obowiązków 
pracowniczych” .  Trzeba podkreślić, że tezy te są  aktualne nie tylko w 
odniesieniu do członków władz naczelnych stowarzyszenia, lecz także odnos zą  
się do członków władz jednostek organizacyjnych.  

Odpowiedź na trzecie pytanie Kolegi także może zostać udzielona 
poprzez odwołanie do orzecznictwa Sądu Najwyższego. W  uchwale składu 
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Koleżanki i Koledzy
Inspektor ochrony danych PTTK opracował druk Deklaracji uczestnika 

PTTK, który na celu ma ochronę uczestników wydarzeń (spotkań, imprez 
i wycieczek) przed zachorowaniem w związku z sytuacją epidemiologiczną 
związaną z wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).



38



39



40



41



42



43



44



45

UBEZPIECZENIE NNW 
CZŁONKÓW PTTK 

Jeśli jesteś członkiem PTTK i posiadasz ważną legitymację członkowską 
z opłaconą aktualną składką członkowską – to niezależnie od wieku jesteś 
ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz kosz-
tów leczenia i ratownictwa za  granicą. Ubezpieczycielem jest Sopockie 
Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia  S.A. (Umowa ubezpieczeniowa 
nr TO50/001076/20/A ważna do 31.03.2023 r.*).

Ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków powsta-
łych na terytorium całego świata w wariancie obejmującym pełny czas ochro-
ny ubezpieczeniowej (24 godziny), w szczególności w życiu prywatnym oraz:

 ♦ podczas uczestnictwa w imprezach PTTK w okresie objętym ochroną 
ubezpieczeniową, za które uznaje się wszystkie imprezy organizowane 
lub współorganizowane przez struktury organizacyjne PTTK. Ochro-
na ubezpieczeniowa obejmuje również wszystkie imprezy PTTK zwią-
zane z rekreacyjnym uprawianiem sportów wodnych i konnych.

 ♦ podczas pobytu w obiektach PTTK będących w użytkowaniu lub wła-
snością PTTK w związku z realizacją zadań statutowych lub z tytułu 
korzystania z noclegu albo atrakcji turystycznych,

 ♦ podczas zdobywania odznak turystycznych PTTK,
 ♦ podczas indywidualnego (także poza strukturami PTTK) uprawiania 

turystyki.

PAMIĘTAJ: W ramach umowy ubezpieczenia ERGO Hestia udzie-
la ochrony ubezpieczeniowej w zakresie: trwałego uszczerbku na zdrowiu 
(suma ubezpieczenia do  25 000  PLN); śmierci Ubezpieczonego w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku, na skutek wystąpienia zawa-
łu serca/udaru mózgu (s.u. do 12 500 PLN); refundacji 
kosztów nabycia protez i środków pomocniczych (s.u. 
3 000  PLN); refundacji kosztów operacji kosmetycz-
nych (s.u. 3 000 PLN); kosztów rehabilitacji w wyspecja-
lizowanych placówkach medycznych (s.u. 5 000 PLN); 
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dziennego świadczenia szpitalnego (s.u. 1 500  PLN) kosztów ratownictwa 
na terytorium całego świata (s.u. do 5 000 EUR na jedno zdarzenie); kosz-
tów leczenia  za granicą (s.u.  do  10 000 PLN), ubezpieczenie bagażu w KL 
(s.u. do 2 000 PN).

Jeżeli ulegniesz nieszczęśliwemu wypadkowi:
1. Niezwłocznie skorzystaj z pomocy lekarza.
2. Wypełniaj zalecenia lekarskie.
3. Na ile jest to możliwe postępuj tak, aby minimalizować następstwa 

wypadku.
4. Zgłoś szkodę ERGO Hestii w formie elektronicznej za pośrednictwem 

poczty e-mail na adres: szkodybroker@ergohestia.pl lub telefonicznie 
pod nr telefonu 801 107 107 lub +48 58 555 5 555 (koszt połączenia 
zgodnie z taryfą operatora) albo osobiście podczas wizyty w jednostce 
ERGO Hestia.

5. W przypadku zgłoszenia szkody na adres: szkodybroker@ergohestia.
pl Ubezpieczony lub Uposażony zobowiązany jest załączyć kwestio-
nariusz „Zgłoszenia szkody” oraz do udzielenia wszelkich informacji, 
wyjaśnień i przesłania wymaganych dokumentów do ERGO Hestia.

6. Zasady obsługi grupowego ubezpieczenia NNW w zakresie rozpatry-
wania roszczeń i wypłaty świadczeń, formularze i zgłoszenia dostępne 
są na stronie internetowej http://www.pttk.pl/zycie/ubezpieczenia/

* Uwaga! Upewnij się w swoim Oddziale czy jesteś nadal ubezpieczony na 
kolejne lata!
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