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OGÓLNE WARUNKI  

DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA śYCIE  
- WYPADEK- 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1 (postanowienia ogólne) 

 
1. Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia  na śycie - WYPADEK 

(OWDU) mają zastosowanie do umów grupowego ubezpieczenia na Ŝycie oraz umów 
indywidualnej kontynuacji grupowego ubezpieczenia na Ŝycie z dodatkowym zakresem 
odpowiedzialności, stosownie do § 4 ust. 1 pkt 2 Ogólnych  Warunków Grupowego 
Ubezpieczenia na śycie (OWU),  zawieranych  przez Towarzystwo Ubezpieczeń na 
śycie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Spółka Akcyjna. 

2. Umowa  dodatkowego grupowego ubezpieczenia na Ŝycie – WYPADEK, moŜe zostać 
zawarta tylko pod warunkiem wcześniejszego lub jednoczesnego zawarcia z 
Towarzystwem Ubezpieczeń na śycie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-
Kredytowych Spółka Akcyjna  podstawowej umowy grupowego ubezpieczenia na Ŝycie 
lub umowy indywidualnej kontynuacji grupowego ubezpieczenia na Ŝycie. 

3. Zawarcie niniejszej umowy ubezpieczenia, stwierdzone zostanie w dokumencie 
ubezpieczenia potwierdzającym zawarcie umowy podstawowej lub w aneksie do tej 
umowy. 

 
§ 2 (stosowanie definicji) 

 
1. Terminy uŜyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Dodatkowego Ubezpieczenia 

przyjmują znaczenie nadane im w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia umowy 
podstawowej, o ile nie nadano im innego znaczenia w treści niniejszych Ogólnych 
Warunków Dodatkowego Ubezpieczenia lub w umowie ubezpieczenia. 

2. Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach Dodatkowego Ubezpieczenia mowa jest o 
inwalidztwie, rozumie się pod tym pojęciem rozstrój zdrowia,  utratę części ciała lub 
utratę funkcji narządu, układu lub całego ciała. 

 
 

II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA, RODZAJ I WYSO KOŚĆ 
ŚWIADCZE Ń UBEZPIECZENIOWYCH 

 
§ 3 (Przedmiot i zakres ubezpieczenia) 
 
1. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków – uszkodzenie 

ciała, rozstrój zdrowia lub zgon w następstwie nieszczęśliwego wypadku. 
2. Zakres ubezpieczenia,  na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Dodatkowego 

Ubezpieczenia, moŜe obejmować następujące rodzaje zdarzeń ubezpieczeniowych: 
 

1) zgon  w następstwie nieszczęśliwego wypadku, 
2) trwałe inwalidztwo całkowite,  
3)      trwałe inwalidztwo częściowe, 
4) złamania, 
5) poparzenia. 
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§ 4 (Zgon w następstwie nieszczęśliwego wypadku) 
  
1. W przypadku śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,  

Towarzystwo zobowiązane jest do wypłacenia uposaŜonemu lub innej osobie 
uprawnionej zgodnie z OWU, świadczenia ubezpieczeniowego w wysokości 
przewidzianej w polisie, niezaleŜnie od innych świadczeń ubezpieczeniowych. 

2. Świadczenie ubezpieczeniowe zostanie wypłacone, jeŜeli śmierć ubezpieczonego 
nastąpi przed upływem 180 dni od daty nieszczęśliwego wypadku. 

3. W przypadku śmierci ubezpieczonego  przed upływem 180 dni od daty nieszczęśliwego 
wypadku, z powodu którego zostało juŜ wypłacone ubezpieczonemu świadczenie 
ubezpieczeniowe w związku z jednym ze zdarzeń wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2 - 5, 
kwota naleŜna z tytułu śmierci zostanie pomniejszona o kwotę świadczenia 
ubezpieczeniowego wcześniej wypłaconego. 

 
§ 5 (Trwałe inwalidztwo  całkowite)  
 

 Towarzystwo wypłaci  ubezpieczonemu świadczenie ubezpieczeniowe  w wysokości 
przewidzianej w polisie, jeŜeli w okresie 12 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku, 
zaistniałego w okresie ubezpieczenia, ubezpieczony dozna trwałego inwalidztwa całkowitego, 
które oznacza inwalidztwo w sposób trwały i całkowity uniemoŜliwiające wykonywanie 
jakiegokolwiek zawodu, pracy zarobkowej  lub prowadzenia działalności gospodarczej.  
 
§ 6 (Trwałe inwalidztwo częściowe) 

 
1. Towarzystwo wypłaci ubezpieczonemu świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości 

określonej w Tabeli Świadczeń z tytułu trwałego inwalidztwa  częściowego, jeŜeli 
ubezpieczony w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zaistniałego w okresie 
ubezpieczenia, dozna obraŜenia ciała, które bezpośrednio i niezaleŜnie od wszystkich 
innych przyczyn spowoduje, w czasie nie dłuŜszym niŜ 180 dni od daty wypadku, 
trwałe inwalidztwo w zakresie wskazanym w Tabeli Świadczeń z tytułu trwałego 
inwalidztwa  częściowego.  

 
Tabela Świadczeń z tytułu trwałego inwalidztwa częściowego 

 
 

Rodzaj inwalidztwa  % sumy ubezpieczenia 
określonej w umowie 

ubezpieczenia 

Całkowity i trwały paraliŜ organiczny 

Utrata wzroku w obu oczach 

Utrata wzroku w jednym oku 

Utrata słuchu w obu uszach 

Utrata słuchu w jednym uchu 

Całkowita fizyczna utrata lub całkowita i trwała 

100% 

100% 

75% 

40% 

10% 
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utrata funkcji: 

• Ramienia lub przedramienia powyŜej 
nadgarstka, 

• kciuka 

• jakiegokolwiek palca u ręki 

Całkowita, trwała utrata funkcji barku lub łokcia 

Całkowita, trwała utrata funkcji kończyny górnej – 
poniŜej nadgarstka 

Całkowita fizyczna utrata lub całkowita, trwała 
utrata funkcji nad: 

• kończyną dolną – powyŜej lub na poziomie 
stawu kolanowego 

• kończyny dolnej – poniŜej kolana lub stopy 

• palucha 

• innego palca u stopy 

Całkowita trwała utrata funkcji kończyny dolnej – 
na poziomie stawu biodrowego, kolanowego lub 
skokowego 

Operacyjne usunięcie szczęki dolnej 

 

 

50% 

15% 

6% 

20% 

15% 

 

 

75% 

 

50% 

10% 

3% 

 

20% 

 

30% 

 
 
2. Utrata, w odniesieniu do dłoni, ramienia, stopy lub nogi, oznacza odjęcie danej części   

kończyny lub całkowitą i nieodwracalną utratę uŜyteczności danej kończyny. 
3. Utrata słuchu oznacza całkowitą i nieodwracalną utratę słuchu. 
4. Utrata wzroku oznacza całkowitą i  nieodwracalną utratę wzroku. UwaŜa się, Ŝe ma to   

miejsce, gdy stopień zdolności widzenia po korekcji wynosi nie więcej niŜ 3/60 według 
skali Snellena. 

5. JeŜeli w następstwie tego samego nieszczęśliwego wypadku wystąpi więcej niŜ jedno  
z obraŜeń wymienionych w Tabeli Świadczeń z tytułu trwałego inwalidztwa 
częściowego, na całkowitą kwotę świadczenia ubezpieczeniowego składać się będą 
zsumowane wartości procentowe określone w Tabeli Świadczeń z tytułu trwałego 
inwalidztwa częściowego. 

6. Wypłacone świadczenie ubezpieczeniowe moŜe zostać powiększone o poniesione przez 
ubezpieczonego koszty nabycia protez oraz specjalnych środków ochronnych i 
pomocniczych – do wysokości 25% sumy ubezpieczenia. 

7. Wypłacone świadczenie ubezpieczeniowe moŜe zostać powiększone o poniesione przez 
ubezpieczonego koszty przeszkolenia zawodowego inwalidów – do wysokości 25 % 
sumy ubezpieczenia. 

8. Koszty, o których mowa w ust. 6 i 7, nie mogą przekroczyć udokumentowanych 
kosztów poniesionych przez ubezpieczonego, a podstawą ich zwrotu są oryginały 
rachunków. 
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9. Koszty, o których mowa w ust. 6 i 7, są zwracane tylko wówczas, gdy zostały 
poniesione na terenie RP i ubezpieczonemu nie przysługują tego typu świadczenia z 
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego lub z ubezpieczenia społecznego. 

10. Łączna kwota świadczeń ubezpieczeniowych wypłaconych z tytułu trwałego 
inwalidztwa częściowego oraz kosztów wymienionych w ust. 6 i 7 , nie moŜe 
przekroczyć 100% sumy ubezpieczenia. 

 
§ 7 (Złamania) 
 

Towarzystwo wypłaci ubezpieczonemu świadczenie ubezpieczeniowe określone w  
Tabeli Świadczeń z tytułu złamań, jeŜeli ubezpieczony w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
dozna złamania kości. W przypadku wystąpienia więcej niŜ jednego rodzaju złamania, w 
wyniku tego samego wypadku, na całkowitą kwotę świadczenia ubezpieczeniowego składać 
się będą zsumowane wartości procentowe określone w Tabeli Świadczeń z tytułu złamań. 
Łączna kwota świadczenia ubezpieczeniowego, określonego w sposób opisany w zdaniu 
pierwszym, nie moŜe przekroczyć 100% sumy ubezpieczenia. 
 
 
Tabela Świadczeń z tytułu złamań 
Rodzaj złamania  % sumy ubezpieczenia 

określonej w umowie 
ubezpieczenia 

1. Złamanie mózgoczaszki i twarzoczaszki 
(z wyłączeniem nosa, zębów i kości jarzmowych) 

a) złamania wielomiejscowe (przynajmniej jedno 
otwarte i jedno z przemieszczeniem) 

b) wszystkie inne złamania otwarte 
c) złamania wielomiejscowe (przynajmniej jedno z 

przemieszczeniem) 
d) wszystkie inne złamania 

 
 
 

100 
75 
 

40 
15 

2. Złamania biodra lub miednicy (z wyłączeniem kości 
udowej lub ogonowej) 

a) złamania wielomiejscowe (przynajmniej jedno 
otwarte i jedno z przemieszczeniem), 

b) wszystkie inne złamania otwarte, 
c) złamania wielomiejscowe (przynajmniej jedno z 

przemieszczeniem), 
d) wszystkie inne złamania 

 
 
 

100 
75 
 

50 
30 

3. Złamania kości udowej 
a) złamania wielomiejscowe (przynajmniej jedno 

otwarte i jedno z przemieszczeniem), 
b) wszystkie inne złamania otwarte, 
c) złamania wielomiejscowe (przynajmniej jedno z 

przemieszczeniem), 
d) wszystkie inne złamania 

 
 

60 
50 
 

40 
30 

4. Złamania podudzia, kostek (złamania jednej kostki – 
połowa świadczenia), łokcia, ramienia lub przedramienia 
(włączając nadgarstek, lecz z wyłączeniem złamania 
typu Colles) 

a) złamania wielomiejscowe (przynajmniej jedno 
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otwarte  jedno z przemieszczeniem), 
b) wszystkie inne złamania otwarte, 
c) złamania wielomiejscowe (przynajmniej jedno z 

przemieszczeniem), 
d) wszystkie inne złamania 

50 
40 
 

30 
15 

5. Złamania Ŝuchwy 
a) złamania wielomiejscowe (przynajmniej jedno 

otwarte i jedno z przemieszczeniem), 
b) wszystkie inne złamania otwarte, 
c) złamania wielomiejscowe (przynajmniej jedno z 

przemieszczeniem), 
d) wszystkie inne złamania 

 
 

40 
30 
 

16 
8 

6. Złamania obojczyka, rzepki, pięty 
a) złamania otwarte, 
b) złamania wieloodłamowe, 
c) wszystkie inne złamania 

 
40 
25 
15 

7. Złamania przedramienia typu Colles 
a) złamania otwarte, 
b) złamania wieloodłamowe, 
c) wszystkie inne złamania 

 
40 
30 
10 

8. Złamania kręgosłupa (z wyłączeniem kości ogonowej), 
za kaŜdy kręg 

a) wszystkie złamania kompresyjne, 
b) wszystkie złamania wyrostków kolczystych, 

poprzecznych, nasad łuków, 
c) wszystkie inne złamania 

 
 

20 
 

20 
10 

9. Złamania strzałki, łopatki, mostka, śródręcza 
a) wszystkie złamania otwarte, 
b) wszystkie inne złamania 

 
25 
15 

10. Złamania Ŝeber (za kaŜde Ŝebro), kości jarzmowych, 
kości ogonowej 

a) złamania wielomiejscowe (przynajmniej jedno 
otwarte i jedno z  przemieszczeniem), 

b) wszystkie inne złamania otwarte, 
c) złamania wielomiejscowe (przynajmniej jedno z 

przemieszczeniem), 
d) wszystkie inne złamania 

 

 
 

16 
 

12 
8 
 
4 

11. Złamanie kości śródstopia 
a) złamania otwarte, wielomiejscowe z 

przemieszczeniem, 
b) wszystkie inne złamania, 

    
                    10 
 
                      5 

12. Złamanie palców ręki 
a) złamania otwarte, wielomiejscowe z 

przemieszczeniem, 
b) wszystkie inne złamania 

                     
                    7 
  
                    3 

13. Złamanie palców stopy 
a) złamania otwarte, wielomiejscowe z 

przemieszczeniem, 
b) wszystkie inne złamania 

 
                    5 
 
                   2 
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§ 8 (Poparzenia) 

 
Towarzystwo wypłaci ubezpieczonemu świadczenie ubezpieczeniowe określone w 

Tabeli Świadczeń z tytułu poparzeń, jeŜeli ubezpieczony w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
dozna poparzenia ciała drugiego lub trzeciego stopnia.  
 
Tabela Świadczeń z tytułu poparzeń 
 
Rodzaj poparzenia  % sumy ubezpieczenia 

określonej w umowie 
ubezpieczenia 

Poparzenie drugiego lub trzeciego stopnia: rozległość co 
najmniej 27% powierzchni całego ciała 

 
100 

Poparzenie drugiego lub trzeciego stopnia: rozległość co 
najmniej 18%, lecz poniŜej 27% powierzchni całego ciała 

 
60 

Poparzenie drugiego lub trzeciego stopnia: rozległość co 
najmniej 9%, lecz poniŜej 18% powierzchni całego ciała 

 
30 

Poparzenie drugiego lub trzeciego stopnia: rozległość co 
najmniej 4,5%, lecz poniŜej 9% powierzchni całego ciała 

 
16 

 
III. OGRANICZENIA I WYŁ ĄCZENIA ODPOWIEDZIALNO ŚCI TOWARZYSTWA  
 
§  9 (Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności Towarzystwa) 

 
1.      Towarzystwo nie wypłaci świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu śmierci 

ubezpieczonego, trwałego inwalidztwa, złamania, poparzenia  w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku,  jeŜeli zdarzenie objęte odpowiedzialnością nastąpi 
bezpośrednio lub pośrednio w wyniku :   
1) działań wojennych, zamieszek, powstań oraz przewrotów wojskowych, 
2) zdarzenia związanego bezpośrednio z masowym skaŜeniem chemicznym, 

biologicznym i radiologicznym, spowodowanym działaniem broni lub urządzenia 
wykorzystującego energię rozszczepiania jądrowego lub promieniotwórczość,  

3) umyślnego popełnienia lub usiłowania popełnienia przez ubezpieczonego 
przestępstwa lub czynu, który jest zgodnie z prawem kwalifikowany jako 
przestępstwo, jednak którego popełnienie, wskutek śmierci lub stanu zdrowia 
ubezpieczonego, nie zostało stwierdzone wyrokiem sądowym , 

4) czynnego udziału ubezpieczonego w aktach przemocy i terroryzmu, 
5) samobójstwa lub usiłowania samobójstwa przez ubezpieczonego w okresie 

pierwszych dwóch lat od daty złoŜenia przez ubezpieczonego deklaracji zgody na 
przystąpienie do ubezpieczenia grupowego,  

6) uprawiania przez ubezpieczonego amatorsko lub wyczynowo niebezpiecznych  
sportów , a w tym równieŜ: nurkowania, alpinizmu, speleologii, baloniarstwa, 
lotniarstwa, szybownictwa, lotnictwa (pilotaŜ sportowy, wojskowy, samolotów, 
helikopterów), skoków spadochronowych, wyścigów samochodowych, 
motocyklowych, gokartów, sportów motorowodnych, sportów walki, skoków na 
gumowej linie, 

7) samookaleczenia się ubezpieczonego, 
8) działania ubezpieczonego pod wpływem, w stanie lub warunkach choroby 

psychicznej, zaburzeń psychicznych i choroby układu nerwowego, 
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9) zatrucia się ubezpieczonego spowodowanego spoŜywaniem alkoholu lub środków 
odurzających bądź działania ubezpieczonego w stanie po uŜyciu alkoholu lub w 
stanie nietrzeźwości albo działania ubezpieczonego pod wpływem innych środków 
odurzających, wyłączając przypadki ich zaŜycia zgodnie z  zaleceniem lekarza, 

10) przewozu lotniczego wykonywanego przez przewoźnika nie naleŜącego do IATA 
(Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych), 

11) poddania się ubezpieczonego zabiegom o charakterze medycznym lub 
paramedycznym poza kontrolą lekarzy lub innych osób uprawnionych, 

12) prowadzenia pojazdu mechanicznego lub innego pojazdu przez ubezpieczonego, 
jeŜeli ubezpieczony nie posiadał odpowiedniego dokumentu uprawniającego do 
prowadzenia danego pojazdu wymaganego odrębnymi przepisami. 

2. Świadczenie ubezpieczeniowe nie jest naleŜne, jeŜeli pomiędzy nieszczęśliwym 
wypadkiem, a zdarzeniem objętym odpowiedzialnością Towarzystwa, nie istniał 
związek przyczynowy. 

 
IV. SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA 

 
§ 10 (składka ubezpieczeniowa) 

 
1. Składkę ubezpieczeniową ustala się odrębnie dla kaŜdej umowy ubezpieczenia                    

w jednakowej wysokości dla wszystkich ubezpieczonych lub określonej grupy 
ubezpieczonych. Wysokość składki ubezpieczeniowej zaleŜy od wysokości sumy 
ubezpieczenia, stopnia ryzyka jakie poniesie Towarzystwo po rozpoczęciu 
odpowiedzialności ubezpieczeniowej oraz kosztów zawarcia i obsługi ubezpieczenia. 
Składka ubezpieczeniowa wyliczana jest zgodnie z zasadami matematyki aktuarialnej. 

2. Składka ubezpieczeniowa określana jest kwotowo i  płatna jest łącznie ze składką 
ubezpieczeniową z tytułu podstawowej umowy ubezpieczenia, na zasadach i w 
terminach określonych w OWU. 

 
V. UMOWA UBEZPIECZENIA 

 
§ 11 (zawarcie dodatkowej umowy ubezpieczenia) 

 
1. Z zastrzeŜeniem postanowień niniejszego rozdziału, do zawarcia dodatkowej umowy 

ubezpieczenia oraz objęcia odpowiedzialnością Towarzystwa członków grupy, stosuje 
się postanowienia dotyczące podstawowej umowy ubezpieczenia. 

2. W odniesieniu do osób obejmowanych ochroną ubezpieczeniową na podstawie 
niniejszych ogólnych warunków dodatkowego ubezpieczenia, nie stosuje się 
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia dotyczących karencji. 

3. Zawarcie dodatkowej umowy ubezpieczenia nie jest moŜliwe w ramach ubezpieczenia   
indywidualnie kontynuowanego, w zakresie świadczeń z tytułu złamania i poparzenia. 

 
§ 12 (rozwiązanie umowy ubezpieczenia) 

 
W przypadku rozwiązania podstawowej umowy ubezpieczenia, dodatkowa umowa 

ubezpieczenia zostanie rozwiązana  w tym samym trybie i na tych samych warunkach. 
 

VI. CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNO ŚCI TOWARZYSTWA  
 
§ 13 (czas trwania odpowiedzialności Towarzystwa) 
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1. W odniesieniu do poszczególnych ubezpieczonych,  odpowiedzialność Towarzystwa z 

tytułu dodatkowej umowy ubezpieczenia kończy się nie później niŜ w dacie 
zakończenia odpowiedzialności Towarzystwa w odniesieniu do poszczególnych 
ubezpieczonych z tytułu podstawowej umowy ubezpieczenia. 

2. Odpowiedzialność Towarzystwa, w odniesieniu do zdarzeń ubezpieczeniowych 
wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2 – 5, kończy się nie później niŜ w miesiącu, w którym 
ubezpieczony ukończy 70 rok Ŝycia. 

 
     
     

VII. WYPŁATA ŚWIADCZE Ń UBEZPIECZENIOWYCH 
 

§ 14 (wymagane dokumenty) 
 

Przy roszczeniu o wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego, ubezpieczony (w 
przypadku śmierci ubezpieczonego osoba uprawniona do otrzymania świadczenia)  winien 
przedłoŜyć Towarzystwu, za pośrednictwem ubezpieczającego, następujące dokumenty 
niezbędne do ustalenia  zasadności roszczenia: 

1) zgłoszenie roszczenia na formularzu Towarzystwa, 
2) w przypadku zgonu ubezpieczonego : skrócony odpis aktu zgonu ubezpieczonego 

oraz zaświadczenie stwierdzające przyczynę śmierci ubezpieczonego, wystawione 
przez lekarza lub właściwe władze, 

3) wszelką dokumentację dotyczącą nieszczęśliwego wypadku i leczenia jego 
skutków, 

4) oryginały rachunków dokumentujące poniesione przez ubezpieczonego koszty: 
a)  nabycia przez ubezpieczonego protez oraz specjalnych środków ochronnych  

i pomocniczych,  
b) przeszkolenia zawodowego inwalidy,  

5) własny dokument toŜsamości. 
 
§ 15 (osoba uprawniona do świadczenia ubezpieczeniowego na wypadek śmierci 
ubezpieczonego). 

 
Jednorazowe świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu śmierci ubezpieczonego, wypłaca 

się uposaŜonemu lub innej osobie uprawnionej zgodnie z OWU.  
 

VIII. POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 
 
§ 16 (przepisy) 

 
Do umów dodatkowego ubezpieczenia, zawieranych na podstawie niniejszych OWDU, 

mają zastosowanie  postanowienia Ogólnych Warunków Grupowego  Ubezpieczenia na śycie 
- OPTIMUM (OWU), z zastrzeŜeniem zmian wynikających z treści niniejszych OWDU,            
a w zakresie nieuregulowanym powyŜszymi warunkami odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej. 

 
 
 
§ 17 (data wejścia w Ŝycie) 
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Niniejsze Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia na śycie zostały 

uchwalone w dniu 16 lipca 2007 roku przez Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń na śycie 
Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie i 
mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10 sierpnia 2007 roku. 
 

GRZEGORZ BUCZKOWSKI KRZYSZTOF KOSZNIK KATARZYNA BIERANOWSKA 

  
 

PREZES ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU 
 
 
 
 


