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TCS - opis i statystyki
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Dane za rok 2012 



TCS w Szwajcarii

sekcje
Oddziałów TCS

Bazy lotne
Punkty kontaktowe

Oddziałów 
Służby 

Assistance
Punktów
szkolenia 

Lód & Śnieg

hotele

kempingów
Central

Górskich tras 
treningowych
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Lokali szkoleniowych
szkolenie 

2-fazowe (2 dni)

Central
technicznych



Nasze 3 główne produkty

Patrol TCS

TCS ETITCS ETI
Pakiet 

A i t  Assistance 

Ochrona 
prawna
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Nasz zarząd

Nauka jazdy i doszkalanie

Szkolenie  prewencja i bezpieczeństwo w ruchu Szkolenie, prewencja i bezpieczeństwo w ruchu 
drogowym

Ochrona ubezpieczeniowa osób w Szwajcarii i za 
granicą

Ochojna ubezpieczeniowa pojazdów 
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Pozostałe kompetencje

Ubezpieczenia samochodowe TCS 

TCS Card Assistance

Ochrona ubezpieczeniowa TCS rowerów i 
motocykli

Oferty campingowe, hotelowe i turystyczne

Centra techniczne
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TCS Touring & TCS Camp Car



Zaangażowanie klubu

Polityka Bezpieczeństwo Ochrona ŚrodowiskoPolityka

Wolne wyboru 

p
drogowe: konsumentów Środowisko

Wolne wyboru 
środków transportu

Uzupełnienie parku 
maszynowego

Lepsze warunki 
drogowe dla lepszej 

mobilności

Niezależne i 
sprawdzone 
informacje

Poparcie 
nowoczesnych norm 

konstrukcyjnych

maszynowego

Zrównoważone 
finansowanie 
infrastruktury

(Zasada sprawcy)

Gwarancja jakości 
infrastruktury 

drogowej
Miarodajne testy 

porównawcze
Badania jakości 

powietrza

Wolny i powszechny 
dostęp do środków 

lokomocji

Promocja edukcaji 
komunikacyjnej, 

profilaktyki i 
kształcenia.

Poradnictwo i 
ekspertyzy dla 

członków
Ocena nowych 

technologii
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HistoriaHistoria
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Historia (1)

TCS zakłada grupa namiętnych rowerzystów. W obliczu powiększającej się ilości pojazdów 
samochodowych,kilka lat później klub otwiera się na kierowców samochodowych.

Umieszczony przy ulicy Pierre Fatio Strasse w Genewie klub  rozszerzył swoją ofertę o 

1896

Umieszczony przy ulicy Pierre-Fatio-Strasse w Genewie klub  rozszerzył swoją ofertę o 
Touring-Secours .

TCS tworzy obszerny program ochrony wypadkowej, nowoczesny pod względem 
t st c n m   fo mie aleceń o mies c on ch na drogach

1936

1952 turystycznym, w formie zaleceń rozmieszczonych na drogach.

Na życzenie członków Klub zapewnia służbę drogową na wypadek awarii za granicą, 
wraz z Pakietem Assistance ETI.

1952

1958

Klub zakłada własne towarzystwo ubezpieczeniowe, coraz bardziej popularne, pod 
nazwą Assista.1968

Otwarcie Centrum Technicznego w Emmen. Skupia ono wszystkie wydziały ds. techniki 
i warsztaty utrzymujące pojazdy patroli TCS.

Klub ma 100 lat i lansuje nowy produkt dla swoich członków  ubezpieczenie pojazdów Auto TCS  

1979
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Klub ma 100 lat i lansuje nowy produkt dla swoich członków, ubezpieczenie pojazdów Auto TCS, 
znane dziś jako  TCS Autoversicherung1996



Historia (2)
TCS zakłada Test & Training tcs AG i otwiera jednocześnie Centrum bezpieczeństwa 
drogowego w Berner Oberland, pierwsze wielu kolejnych

P  d i  d t  k t ł i  ki ó  t t  li  t  ki 

2000

Po wprowadzeniu dwuetapowego kształcenia kierowców otwarto liczne centra nauki 
jazdy TCS, jak i 31 szkół jazdy.

Klub zakłada Akademię Mobilności, platformę badań naukowych i studiów w 
zakresie późniejszego kreowania mobilności

2005

2008 zakresie późniejszego kreowania mobilności.

Klub otwiera Punkt Obsługi Klienta i zawiera z Grupą Kuoni umowę partnerską w 
ramach wsparcia swojego programu turystycznego. 

2008

2009

TCS otwiera  ETI-Med , nowy rozdział w zakresie pomocy medycznej w ramach 
Centrali Interwencyjnej Pakiety Assistance ETI w Vernier2010

W zakresie pomocy medycznej dla poszkodowanych helikopter oraz ambulansy w 
barwach TCS uzupełniają ofertę w zakresie transportu medycznego.

Otwarcie Centrum Bezpieczeństwa Drogowego w Derendingen w Kantonie Solothurn  

2011
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Otwarcie Centrum Bezpieczeństwa Drogowego w Derendingen w Kantonie Solothurn , 
stanowiącego 6 centrum des TCS ds. szkolenia i dokształcania kierowców.2012



OrganizacjaOrganizacja
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Struktura TCS (1)
n

y

1.6 mln 
członków 24 sekcje Zgromadzenie 

Delegatów
Rada 

Administracyjna Prezes Zarządu

O
rg

a
a

D
yr

ek
cj

a

1.600
współpracowników Kierownictwo Dyrektor 

Generalny

Największy klub w zakresie lokomocji na terenie Szwajcarii  Największy klub w zakresie lokomocji na terenie Szwajcarii, 
TCS, organizacja publiczna w służbie swoich członków
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Struktura organów

Zgromadzenie Delegatów 
145 Delegatów sekcji + 1 Prezes Camping Club

24 członków Rady Administracyjnej

Peter Goetschi
Prezes Zarządu
Peter Goetschi
Prezes Zarządu

Komisja Komisja 

Sekretariat

j
Polityczna

j
Strategiczna

Komisja 
K t l

Komisja ds. 
W d ń

PrezydiumAudyt 
wewnętrzny

Kontrolna Wynagrodzeń
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Sekcje Ilość członków na sekcję 
w roku 2012

16.806

22.171

84.745 38.961

126.946

56 998

235.175

8.496

13.319

25.847

22.171

155 920

70.084

56.998

71.400

21.554

25.351

Zagranica
1.485 

196.737

31.042

59.221

5.778

155.920

33.986

7.296

147.074
77.281

92.535

24 sekcje na terenie całej Szwajcarii zapewnia opiekę swoim 
członkom w ich otoczeniu
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Zakres kompetencji sekcji

Podkluby i 
partnerzy 

klubu 
Lokalne

kontakty w Usługi
Regionalna 

Obsługa 
Nadzór nad 

siecią klubu 
centralnego

kontakty w 
członkami

ł kó

g

Radcy prawni i 

g
Klientów

Sekretariaty i punkty 

ą
regionalną

Kontakt z urzędami i 
wydziałami 

Usługi 
administracyjne i 

logistyczne

Inicjatywy członków

Uwzględnianie kwestii 
lokalnych i 
centralnych

Radcy prawni i 
rewizorzy

Kierowanie centrami 
technicznymi 

informacyjne sekcji

Centra techniczne

wydziałami 
komunikacji

Kontakt z policją i 
nadzorem 

budowlanym 

Sponsorzy produktów Lokalna i regionalna 
polityka mobilności

Kształcenie i 
doszkalanie

Kształcenie i 
doszkalanie

Zakres kompetencji 
sekcji

(Klub/stowarzyszenie)

Sprawy publiczne

Polityka w zakresie 
ruchu drogowego i 
ochrony środowiska

Partnerzy w zakresie 
bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, polityki 

komunikacyjnej,
akcji itd.

Interwencje 
zorganizowanych 

służb

Spójny system 
informacji dla 

Bezpieczeństwo ruchu 
drogowego

Imprezy klubowe 
poszczególnych sekcji

Działalność statutowa
(Stowarzyszenie)

Grupy regionalne, 

Polityka 
bezpieczeństwa ruchu 
drogowego (Policja, 

szkoły itd.) 

Regionalny wizerunek 
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akcji itd.
członków poszczególnych sekcji grupy specjalistyczne marki TCS



WZROK (OCZY) NA ULICĘ

Kampania 2014Kampania 2014
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