
KOREKTA SPRAWOZDANIA  MERYTORYCZNEGO Z  DZIAŁALNOŚCI 

Fundacji Truckers Life 

dla Ministra Zdrowia  

za rok 2015 

 

 

1. Nazwa organizacji: Fundacja Truckers Life 

Siedziba: Kraj : Polska, woj.dolnośląskie, powiat miasto Wrocław, miejscowość Wysoka,          

adres: ul. Brzozowa 2/9 , kod 52-200 Wrocław 65 

Aktualny adres do korespondencji: Wysoka, ul.Brzozowa 2/9 , 52-200 Wrocław 65   
Data rejestracji w KRS: Fundacja została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla           
Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS w dniu 3 kwietnia 2013 r pod nazwą               
Fundacja Trans.org.  
W dniu 23.10.2014 r Fundacja Trans.org oficjalnie zmieniła nazwę na Fundacja Truckers            
Life i pod taką nazwą będzie funkcjonowała w przyszłości. 
 
Nr księgi rejestrowej: KRS: 0000456520 
 
Nr identyfikacyjny REGON: 022107086 
 
NIP: 8961533368 
Telefon kontaktowy: 71 733 35 55 
Adres poczty elektronicznej : info@truckerslife.eu 
 
Dane dotyczące dwóch organów Fundacji: Zarządu i Rady Fundacji.  
 
Zarząd Fundacji Truckers Life zgodnie ze statutem składał się z jednej osoby: 
1.Prezesa Fundacji - Beaty Burdek  
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W skład Rady Fundacji wchodzą: 
1.Sylwia Bomba  
2.Piotr Hunker 
3.Anna Widuch 
4.Mateusz Gajewski 
 
Cele Statutowe Fundacji: 
 
Podstawowym przedmiotem działalności  Fundacji jest zgodnie ze statutem:  
1. Tworzenie, rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi           
społecznemu i gospodarczemu, związanemu z ochroną środowiska i ekologią; 
2. Ochrona i promocja zdrowia oraz propagowanie profilaktyki i przeciwdziałania chorobom           
zawodowym w szeroko pojętej branży transportowej, spedycyjnej oraz logistycznej, a także           
pomoc ofiarom wypadków i ich rodzinom; 
3. Wsparcie i łączenie społeczności (zarówno pracowników oraz usługobiorców, jak również           
przedsiębiorców), działającej w szeroko pojętej branży transportowej, spedycyjnej oraz        
logistycznej, w tym wszelkiej współpracy i wymiany międzynarodowej; 
4. Wsparcie i promowanie sportu i rekreacji; 
5. Wspieranie i rozwijanie edukacji i podnoszenia kwalifikacji przez uczestników szeroko           
pojętej branży transportowej, spedycyjnej oraz logistycznej, polegającej także na         
kształceniu studentów; 
6. Wsparcie i promowanie nowoczesnych form komunikacji międzynarodowej w ramach          
budowania społeczeństwa informacyjnego; 
7. Działalność naukowa, naukowo - techniczna i oświatowa, w tym również polegająca na             
kształceniu studentów; 
8. Działalność kulturalna; 
9. Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu; 
10. Działalność w zakresie ochrony środowiska; 
11. Działalność dobroczynna; 
12. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna; 
13. Rehabilitacja zawodowa i społeczna inwalidów; 
14. Działalność w zakresie kultu religijnego. 
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Fundacja prowadzi działalność o charakterze pożytku publicznego w zakresie         
realizacji następujących celów: 
1.Działalności na rzecz szeroko rozumianej: ochrony środowiska, w tym ekologii w celu 
kształtowania środowiska i gospodarowania zasobami środowiska zgodnie z zasadą         
zrównoważonego rozwoju oraz bezpieczeństwa, ochrony i promocji zdrowia; 
2.Działalności oświatowej oraz popularyzowanie idei oraz aktywności związanych z ochroną          
środowiska bezpieczeństwem, ochroną i promocją zdrowia; 
3.Upowszechniania najnowszych metod ochrony środowiska, w tym ekologii oraz 
zrównoważonego rozwoju, a także bezpieczeństwa, ochrony i promocji zdrowia; 
4.Działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz        
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 
5.Integrowania środowisk zainteresowanych wdrażaniem bezpieczeństwa, ochrony      
środowiska, w tym ekologii oraz ochroną zdrowia i jego promocją; 
6.Pomoc społeczna oraz dobroczynność; 
7.Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 
8.Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 
między społeczeństwami; 
9.Edukacji ekologicznej. 
 
Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez  następujące działania: 
1. Rozpatrywanie zagadnień naukowo-technicznych, prawnych, organizacyjnych i       
ekonomicznych związanych z zagadnieniami ochrony środowiska, w tym ekologii oraz          
bezpieczeństwa, ochrony i promocji zdrowia oraz sportu i nowoczesnych form komunikacji           
międzynarodowej; 
2. Formułowanie wniosków i postulatów wynikających z potrzeb szeroko rozumianej          
ochrony środowiska, w tym ekologii oraz edukacji, bezpieczeństwa, ochrony i promocji           
zdrowia, podejmowanie działań do ich realizacji oraz publiczne wyrażanie opinii; 
3. Oddziaływanie na administrację rządową, samorządową i organizacje zawodowe oraz          
współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami naukowymi, gospodarczymi        
i społecznymi w związku z realizacją celów statutowych; 
4. Działanie na rzecz ustanawiania, uchylania oraz nowelizacji norm i przepisów z zakresu             
ochrony środowiska, w tym ekologii, bezpieczeństwa oraz ochrony i promocji zdrowia  
oraz sportu i nowoczesnych form komunikacji międzynarodowej; 
5. Prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej zagadnień związanych        
ochroną środowiska, w tym ekologii, bezpieczeństwa oraz ochrony i promocji zdrowia, w  
szczególności, lecz nie wyłącznie, poprzez udzielanie pomocy w zakresie bezpiecznej          
jazdy, badań i analiz, tworzenia przedmiotów i oprogramowania, przygotowania koncepcji,          
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wydawania rekomendacji, rzeczoznawstwa, doradztwa oraz wydawania publikacji, w tym         
elektronicznych związanych z ochroną środowiska, w tym ekologii, bezpieczeństwa a   
także ochrony i promocji zdrowia oraz sportu i nowoczesnych form komunikacji           
międzynarodowej; 
6. Organizowanie kursów, narad, wydarzeń, konferencji, kongresów, odczytów, wystaw,      
wycieczek, konkursów, wyróżnień, poradnictwa technicznego, imprez masowych oraz        
prowadzenie działalności stypendialnej – w zakresie ochrony środowiska, w tym ekologii,           
bezpieczeństwa, ochrony i promocji zdrowia oraz sportu i nowoczesnych form komunikacji           
międzynarodowej; 
7. Reprezentowanie podmiotów działających na rynku usług transportowych wobec       
organów władzy publicznej (samorządowej i państwowej), sądów i trybunałów, a także           
organizacji międzynarodowych – w kraju i poza granicami kraju, w tym w szczególności             
przez: 
-inicjowanie i udział w postępowaniach sądowych, administracyjnych i innych związanych z           
celami Fundacji; 
-aktywny udział w tworzeniu przepisów prawa dotyczących rozwoju usług transportowych          
związanych z celami Fundacji; 
8. Wspieranie finansowe, rzeczowe bądź organizacyjne: osób nie będących w stanie           
przezwyciężyć trudnych sytuacji życiowych i/lub ubogich i/lub schorowanych; 
9. Organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych; 
10. Działalność promocyjną przy współpracy z samorządami, mediami i organizacjami 
pozarządowymi, a także ze szkołami i uczelniami wyższymi, 
11. Działania określone powyżej mogą być wykonywane wspólnie z innymi podmiotami,           
które mają podobne cele statutowe, jak cele statutowe Fundacji, poprzez wsparcie          
organizacyjne, rzeczowe bądź finansowe.  
12. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach      
zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub          
tożsamych z celem Fundacji. 
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2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji          
celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej          
działalności o skutkach finansowych 
 
Fundacja Truckers Life jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku         
publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności             
pożytku publicznego i wolontariacie. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona          
jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o            
działalności pożytku publicznego. 
Prowadzona w 2015 roku działalność Fundacji tak jak w roku poprzednim ukierunkowana            
była na realizację projektów skierowanych do firm branży transportowej głównie na rzecz            
pracowników w niej zatrudnionych. Realizowany projekty wpisywały się w Misję Fundacji,           
którą jest wspieranie bezpieczeństwa oraz zdrowia kierowców zawodowych. Projekt ma za           
zadanie między innymi doprowadzić do zjednoczenia środowiska transportowego w dążeniu          
do realizacji celów istotnych dla całej branży, z których najważniejsze to: 
- poprawa poziomu zdrowia zawodowych kierowców w celu zapewnienia  bezpieczeństwa 
na drodze, 
- stworzenie bezpiecznego środowiska pracy dla firm transportowych i ich kontrahentów. 
 
 
Fundacja w okresie sprawozdawczym realizowała swoje cele statutowe oraz starała się 
wypełnić wyżej opisaną Misję w ramach  projektu o nazwie: 
-Truckers Life 
 
Projekt Truckers Life to projekt skierowany do zawodowych kierowców ciężarówek z           
Polski i Europy. Projekt wystartował w październiku 2013 r. Jest to pierwsza w europie              
kampania świadomościowa poświęcona promocji ćwiczeń i aktywności ruchowej a także          
zdrowego trybu życia wśród zawodowych kierowców pojazdów ciężarowych. W 2015 roku           
kampania społeczna Truckers Life jak w roku poprzednim jest również oparta na dwóch             
Filarach. 
 
W ramach 1 Filaru powstaje w europie sieć siłowni zewnętrznych dedykowanych           
kierowcom. Celem projektu jest zmiana nawyków kierowców poprzez promowanie         
aktywności ruchowej i korzystanie z zewnętrznych stanowisk treningowych (siłowni         
outdoorowych) zlokalizowanych przy miejscach odpoczynku kierowców - parkingach dla         
ciężarówek. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na problematykę chorób zawodowych tej           
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grupy i konieczność działań prewencyjnych związanych z zapobieganiem tym schorzeniom.          
Według danych Instytutu Transportu Samochodowego tylko w naszym kraju zawodowym          
prowadzeniem pojazdów zajmuje się prawie 700 tysięcy osób. Jak wynika z badań jest to              
grupa, która z uwagi na środowisko pracy jest narażona na wiele szkodliwych i uciążliwych              
czynników a to z kolei powoduje zaburzenia zdrowia i niekorzystnie wpływa na zdolność             
prowadzenia pojazdów. W 2011 roku Zakład Zdrowia Publicznego Warszawskiego         
Uniwersytetu Medycznego opublikował wyniki analiz potrzeb zdrowotnych zawodowych        
kierowców, z których wynika że:  

- 70% kierowców zawodowych cierpi na choroby układu kostno stawowego, 
- 40% posiada schorzenia sercowo-naczyniowe, 
- 32% posiada dolegliwości układu pokarmowego, 
- 18% kierowców zadeklarowało problemy psychologiczne. 

 
Zgodnie z zasadą Zdrowy kierowca to bezpieczny kierowca Fundacja kontynuowała w 2015            
roku kampanię uświadamiającą kierowcom zagrożenia oraz podpowiadającą kroki        
zapobiegawcze, niezmiennie wierząc, że tylko budując odpowiednie nawyki ćwiczeniowe         
doprowadzi do sytuacji, w której kierowcy chętnie i świadomie będą poświęcać swój czas na              
sport a także prawidłowo się odżywiać. Projekt “Truckers Life” realizuje swoje cele poprzez             
budowę sieci zewnętrznych siłowni treningowych (typu outdoor) zlokalizowanych w miejscu          
odpoczynku kierowców czyli na największych parkingach dla ciężarówek w Kraju i za            
granicą, na serwisach samochodowych oraz w Miejscach Obsługi Podróżnych (MOP). 
Dzięki uruchomieniu takich obiektów kierowcy mają możliwość aktywnego wypoczynku,         
prewencji schorzeń związanych z siedzącym trybem pracy a także wyrobienia właściwych           
nawyków ćwiczeniowych. Użytkownicy zewnętrznych siłowni ćwicząc na urządzeniach        
poprawiają swoją koncentrację, zwiększają wydolność serca i płuc a także regenerują siły            
do dalszej bezpiecznej jazdy. 
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Przykładowe realizacje / wizualizacja (powyżej). 
 
Warto odnotować, że wypadki drogowe pochłaniają większą liczbę ofiar niż wszystkie           
obecnie toczące się konflikty wojenne na świecie (Źródło: Polski Czerwony Krzyż).           
Centralny Instytut Ochrony Pracy podaje na przykład, że przyczyną ponad 22% wypadków            
drogowych z udziałem ciężarówek jest zmęczenie i stan psychofizyczny kierowców. 
 
Dzięki naszym siłowniom kierowcy poprawiają swoją kondycję fizyczną oraz koncentrację          
na drodze, dzięki czemu stają się znacznie bezpieczniejszymi użytkownikami dróg zarówno           
dla siebie jak i dla innych.  
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Działania wykonane w ramach projektu:  
 
I. Pozyskanie inwestorów zewnętrznych a także sporządzenie indywidualnych umów z          
fundatorami oraz ze stacjami paliw, na których zostały posadowione siłownie. Budowa           
kolejnych punktów aktywności ruchowej (nowych i zakontraktowanych jeszcze w 2014 r).           
Łącznie na koniec 2015 roku punktów lokalizacji siłowni outdorowych było 50. 
 

 
 
 
1. Budowa siłowni w ramach współpracy z Firmą Mercedes - Benz Polska - siłownie              
umiejscowione w punktach funkcjonowania  serwisów: 
-Autoryzowany serwis Mercedes - Benz Eurotruck ul.Starogardzka 24, 83-010 Straszyn.          
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Zlokalizowany przy Drodze Wojewódzkiej 222 w Straszynie koło Gdańska. Współrzędne          
54.278507, 18.585917; 
- Autoryzowany serwis Mercedes - Benz Mojsiuk, Stare Bielice 128, 76-039 Biesiekierz.            
Zlokalizowany przy Drodze Ekspresowej S8 w Starych Bielicach. Współrzędne 54.170124,          
16.104569; 
- Autoryzowany serwis Mercedes - Benz Sobiesław Zasada Automotive, ul.Bydgoska 36A,           
86-061 Brzoza. Zlokalizowany przy Drodze Wojewódzkiej nr 254 3 w Brzozie. Współrzędne            
53.234544, 17.992513 ; 
- Autoryzowany serwis Mercedes - Benz Kujawski Truck Center, Rogówko 114B, 87-162            
Lubicz. Zlokalizowany przy Drodze Krajowej nr 15, 37 w Rogówku. Współrzędne           
53.080039, 18.767261 ; 
- Autoryzowany serwis Mercedes - Benz Inter-Car II, ul. Żorska 39,44-266 Świerklany koło             
Rybnika. Zlokalizowany przy Drodze Wojewódzkiej nr 932 w Świerklanach koło Rybnika w            
pobliżu Autostrady A1. Współrzędne 50.299215, 18.841016 ; 
- Autoryzowany serwis Mercedes - Benz Sosnowiec ul. Czeladzka 67, 42-500 Będzin.            
Zlokalizowany przy Drodze Wojewódzkiej nr 86 277 w Będzinie. Współrzędne 50.326537,           
19.107901; 
- Autoryzowany serwis Mercedes - Benz Mirosław Wróbel, ul.22-go Lipca 86B, 66-015            
Przylep. Zlokalizowany w pobliżu Drogi Wojewódzkiej nr 280 w Przylepie koło Zielonej            
Góry. Współrzędne 51.975458, 15.443396 ; 
- Autoryzowany serwis Mercedes - Benz MB Poznań, ul.Gottlieba Daimlera 5, 62-052            
Komorniki. Zlokalizowany w pobliżu Autostrady A2 (Droga Międzynarodowa E30) w          
Komornikach koło Poznania. Współrzędne 52.348904, 16.823052 ; 
- Autoryzowany serwis Mercedes - Benz MB Poznań, ul.Rabowicka 6, 62-020           
Swarzędz-Jasin. Zlokalizowany przy Drodze Krajowej nr 92 w Swarzędzu. Współrzędne          
52.414086, 17.085206 ; 
- Autoryzowany serwis Mercedes - Benz Duda-Cars, ul.Olsztyńska 1, 51-423 Wrocław.           
Zlokalizowany w pobliżu Drogi Krajowej nr 98 we Wrocławiu. Współrzędne 51.139822,           
17.094408 ; 
- Autoryzowany serwis Mercedes - Benz Mirosław Wróbel, ul.Fabryczna 32, 55-080           
Pietrzykowice. Zlokalizowany w pobliżu Drogi Krajowej nr 5 w Pietrzykowicach.          
Współrzędne 51.042574, 16.887639 ; 
- Autoryzowany serwis Mercedes - Benz ul.Inowłodzka 5, 03-237 Warszawa. Zlokalizowany           
przy Drodze Ekspresowej S8 w Warszawie. Współrzędne 52.299847, 21.019811; 
- Autoryzowany serwis Mercedes - Benz Diesel Truck, ul. Poznańska 343, 05-850 Ołtarzew.             
Zlokalizowany przy drodze Krajowej nr 92 w Ołtarzewie. Współrzędne 52.212191,          
20.746502; 
- Autoryzowany serwis Mercedes - Benz Diesel Truck,Smolice 1L,95-010 Stryków.          
Zlokalizowany przy Autostradzie A2 (Droga Międzynarodowa E30) w Strykowie.         
Współrzędne 51.892289, 19.566082; 
 
2. Budowa siłowni na Hali Gwardii przy ulicy Kowalska Street 2, 45-590 Opole. Fundatorem              
jest Firma FP Company Sp. z o.o. Siłownia jest zlokalizowana na parkingu przy DW 423.               

Fundacja Truckers Life, KRS 0000456520 

 

9 



Współrzędne 50.6565201,17.9305999,17;  
 
3. Budowa siłowni na parkingu przy Pałacu Cieleśnica,ul. Cieleśnica 22,21-504 Rokitno.           
Sponsorem jest Bialcon Group. Siłownia jest zlokalizowana 20 km od Białej Podlaskiej, 15             
km od Janowa Podlaskiego woj. Lubelskie. Współrzędne 52.164196, 23.351752; 
 
4. Budowa siłowni na stacji BP Port Świecko, Słubice, ul.Świecko 39 69-100 Słubice.             
Sponsorem siłowni jest Firma P.P.H.U.“Menpol” Krzysztof Mencel. Siłownia jest         
zlokalizowana przy Drodze Krajowej nr 29 kierunek: Świecko - Krosno Odrzańskie.           
Współrzędne 52.307340, 14.645894; 
 
5. Budowa siłowni na parkingu przy Przeprawie promowej Wytrzyszczka, 32-860 Czchów.           
Sponsorem siłowni jest Gmina Czchów. Siłownia jest zlokalizowana przy Drodze Krajowej           
75 w Czchowie. Współrzędne 49.802854, 20.651521; 
 
6. Budowa siłowni na Serwisie samochodów ciężarowych , Strzyniec Sadowa Street           
2,21-500 Biała Podlaska. Sponsorem siłowni jest Firma Autosfera Sp. zo.o. Siłownia jest            
zlokalizowana przy Drodze Krajowej nr 2 kierunek: Siedlce - Biała Podlaska. Współrzędne            
52.036077, 23.023575; 
 
7. Budowa siłowni na Stacji Bp RTC, 89-300 Ruda koło Wyrzyska. Sponsorem siłowni jest              
Firma Saf-Holland. Siłownia jest zlokalizowana na 218 kilometrze trasy E-10 Piła -            
Bydgoszcz. Współrzędne 53.155643, 16.744805; 
 
8. Budowa siłowni na stacji Bp Okmiany, Okmiany 1B 59-225 Chojnów. Sponsorem siłowni             
jest Firma ABC - Czepczyński Sp z.o.o. Siłownia jest zlokalizowana przy Drodze Krajowej nr              
94 Legnica - Bolesławiec, w odległości 500 metrów od węzła autostrady A4 w Krzywej.              
Współrzędne 51.273333, 15.786533; 
 
9. Budowa siłowni na Stacji Bp Przylesie , Młodoszowice, ul.Starobrzeska 28, 49-200            
Młodoszowice koło Brzegu. Sponsorem siłowni jest Firma Atut Przedsiębiorstwo         
Wielobranżowe Spółka Z o.o. Siłownia jest zlokalizowana przy węźle A4 Przylesie.           
Współrzędne: 50.846581, 17.474081; 
 
10. Budowa siłowni na Stacji Bp Stobierna , 36-002 Jasionka. Sponsorem siłowni jest Firma              
Mercedes - Benz Sobiesław Zasada Automotive. Siłownia jest zlokalizowana przy Drodze           
Krajowej nr 19 województwo podkarpackie. Współrzędne 50.165153, 22.084614; 
 
11. Budowa siłowni na Stacji Bp Zembrzyce, Zembrzyce 633, 34-210 Zembrzyce.           
Sponsorem siłowni jest Firma Mercedes - Benz Sobiesław Zasada Automotive. Siłownia jest            
zlokalizowana przy Drodze Krajowej nr 28 w Zembrzycach. Współrzędne: 49.761210,          
19.600413; 
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12. Budowa siłowni na Stacji Nevada Center Poźrzadło, Poźrzadło 37, 66-220 Łagów.            
Fundatorem jest Firma Las Vegas Marek Szaniewski. Siłownia jest zlokalizowana przy           
Drodze Krajowej nr 92 kierunek :Poźrzadło - Torzym. Współrzędne 52.300561, 15.246106 ; 
 
13. Budowa siłowni na Stacji Lotos MOP Rowień, ul.Harcerzy Buchalików 64, 44-240            
Rowień/Żory. Sponsorem siłowni jest Stacja Paliw Lotos. Siłownia jest zlokalizowana przy           
Autostradzie A1, miejscowość Żory. Współrzędne 50.074339, 18.662250; 
 
14. Budowa siłowni na Stacji Lotos MOP Rudka, Rudka 125A, 33-122 Wierzchosławice.            
Sponsorem siłowni jest Stacja Paliw Lotos. Siłownia jest zlokalizowana przy Autostradzie           
A4 miejscowość Rudka koło Tarnowa. Współrzędne : 50.041461, 20.887458; 
 
15. Budowa siłowni na Stacji Lotos Pikutkowo,Pikutkowo 49 A, 87-880 Brześć Kujawski.            
Sponsorem siłowni jest Firma Petroman II Sp. z o.o. Siłownia jest zlokalizowana przy             
Drodze Krajowej nr 62 w Brześciu Kujawskim. Współrzędne 52.617235, 18.939365; 
 
16. Budowa siłowni na Stacji Moya Daniłowicz Połczyn Zdrój, Ul.Koszalińska 12, 78-320            
Połczyn Zdrój. Sponsorem siłowni jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Dan Pol Antoni          
Wiesław Daniłowicz. Siłownia jest zlokalizowana przy Drodze Wojewódzkiej nr 163 kierunek           
Połczyn Zdrój - Białogard. Współrzędne: 53.770307, 16.091709; 
 
17. Budowa siłowni na Stacji Moya Karczemki, ul.Gdańska 21, Karczemki blisko           
Chwaszczyna, 84-208 Kielno. Sponsorem jest Gmina Szemud. Siłownia jest zlokalizowana          
przy Drodze Krajowej nr 218 w miejscowości Karczemki koło Chwaszczyna. Współrzędne           
54.444678, 18.388045; 
 
18. Budowa siłowni na Stacji Moya Złocieniec, ul.Czapliniecka 27, 78-520 Złocieniec.           
Sponsorem siłowni jest Firma Danpol. Siłownia jest zlokalizowana przy Drodze Krajowej nr            
20 (Stargard Szczeciński - Szczecinek). Współrzędne: 53.534359, 16.038060; 
 
19. Budowa siłowni na Stacji Orlen Góra, ul.Wrocławska 80, 56-200 Góra. Sponsorem            
siłowni jest Firma Mercedes - Benz Auto Partner Jan Garcarek i Andrzej Garcarek. Siłownia              
jest zlokalizowana przy Drodze Wojewódzkiej nr 324 w Sędziwojowicach koło Góry.           
Współrzędne: 51.662448, 16.567206; 
 
20. Budowa siłowni na Stacji Orlen Szumowo, ul.Bolesława Podedwornego 21A, 18-305           
Szumowo. Sponsorem siłowni jest Firma Mercedes - Benz Auto Idea. Siłownia jest            
zlokalizowana przy Drodze E67 w Nowym Szumowie. Współrzędne 52.909453, 22.092484; 
 
21. Budowa siłowni na Parkingu Truck Arena Grójec, Słomczyn 81, 05-600 Grójec.            
Sponsorem siłowni jest Truck Arena Grójec. Siłownia jest zlokalizowana przy trasie           
tranzytowej nr 50. Współrzędne: 51.883162, 20.946305; 
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22. Partnerska siłownia na terenie DE w Lohfelden przynależy do sieci SVG AUTOHÖFE.             
Znajduje się przy Alexander-von-Humboldt-Straße 1, przy trasie A7. 
23. Budowa siłowni na Stacji Statoil Krzywa, Krzywa 70A, 59-227 Krzywa. Siłownia            
zlokalizowana jest przy Drodze Krajowej nr 94, kierunek Chojnów - Bolesławiec.           
Współrzędne: 51.275658, 15.808881. 
 
 
Wszystkie punkty aktywności ruchowej wymagały pozyskania inwestorów zewnętrznych        
oraz sporządzenia indywidualnych umów z fundatorami oraz ze stacjami paliw na których            
zostały posadowione. 
 
II. Rebrending strony projektu www.truckerslife.eu opartej na materiałach multimedialnych         
- strona w języku polskim, niemieckim. 
 
III. Działania w ramach działalności public relations mające na celu promocję projekt TL i              
Fundacji: 

1. Przeprowadzenie konkursu na fanpage’u FB Fundacji, polegającego na wyłonieniu 
najbardziej uczęszczanej/lubianej przez kierowców Stacji Benzynowej, na której 
Sponsor -  Firma Edostawcze  ufunduje  siłownię zewnętrzną 
https://www.facebook.com/events/1545552479002935/  

2. Przeprowadzenie akcji crowdfundingowej na polakpotrafi.pl w celu zbiórki pieniędzy 
na obiekt siłowni zewnętrznej na Stacji Port Świecko 
http://truckerslife.eu/aktualnosci/a_19,ruszyla-akcja-zbiorki-na-silownie 
http://truckerslife.eu/aktualnosci/a_26,akcja-polak-potrafi-zakonczona  

3. Publikacje prasowe drukowane i elektroniczne dotyczące projektu TL zamieszczone 
m.in. w magazynie: 
- Polski Traker: 1/2015 temat “Siłownia w  Osjakowie” 

    3/2015 temat “Jak nie my to kto ?” 
    5/2015 temat “ Przybywa siłowni dla kierowców” 

- Truck Expert    1/2015 temat” TransSportowa rewolucja ogarnęła całą polskę” 
    2/2015 temat “Kierowcy w dobrej kondycji” 

- Truck & Business 4-2015 temat “Aktywny wypoczynek w serwisach Mercedes - 
Benz” 
- Truck&Machines 10-2015 temat “Trucking Girl” 
- Magazyn Ciężarówki 2-2015 temat “Trochę ruchu nie zaszkodzi” 
- Baltic Journal 1-2015 temat “The fit evolution”, “Female truck drivers must have 
thick skin” 
- Baltic Transport Journal 3-2015  
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IV. Stworzenie i wydanie w ramach projektu nowych materiałów promocyjnych dotyczących 
projektu TL. Należały do nich między innymi nowe ulotki z zestawami ćwiczeń w przypadku 
braku siłowni zewnętrznej  do wykonywania przed kabiną ciężarówki i w samej kabinie. 
Wydanie specjalnych wersji ulotek dedykowanych na Show Master Truck 2015. Realizacja 
na potrzeby projektu następujących filmów : 
1.  Master Truck 2015 aftermovie  
2. Zaproszenie do Strefy Zdrowego Kierowcy w trakcie Master Truck  
3. Film dla sponsorów na podstronę Wesprzyj nas.  
 
Aktualizacja dla kierowców poradników :  
1.Jak ćwiczyć podczas trasy w kabinie samochodu ciężarowego - dostępny do pobrania na 
stronie pod adresem 
http://truckerslife.eu/upload/jak-cwiczyc/zestawy-cwiczen-dla-kierowcow/w-kabinie.pdf 
2. Jak ćwiczyć przed kabiną samochodu ciężarowego 
http://truckerslife.eu/upload/jak-cwiczyc/zestawy-cwiczen-dla-kierowcow/przed-autem.pdf 
 
V .Stworzenie przy współudziale Firmy Mercedes Benz tutoriali video z ćwiczeniami w 
kabinie samochodu, przed kabiną samochodu ciężarowego oraz na urządzeniach siłowni 
zewnętrznej: http://truckerslife.eu/aktualnosci/a_56,tutoriale-z-cwiczeniami-w-wersji  
 
VI. Dołączenie przez Fundację  Truckers Life w marcu 2015 r do grona partnerów 
wspierających Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 
https://www.facebook.com/truckerslife.eu/photos/a.639678752779248.1073741829.556364
334444024/831241283622993/?type=3&theater  
 
VII. Objęcie patronatem przez Fundację V Edycji Olimpiady Logistycznej. Międzynarodowa 
Wyższa Szkoła Transportu i Logistyki wyłoniła najlepszych kandydatów do pracy w 
zawodzie logistyka http://truckerslife.eu/aktualnosci/a_51,ruszyla-v-edycja-olimpiady  
 
VIII. Otrzymanie przez Fundację wyróżnienia w konkursie: Kampania Społeczna Roku 2014 
w kategorii “Kampanie o tematyce zdrowotnej” 
http://truckerslife.eu/aktualnosci/a_31,kampania-truckers-life-wyrozniona-w  
 
II Filarem projektu Truckers LIfe jest projekt Doc Stop. Celem projektu jest poprawa 
bezpieczeństwa na drogach poprzez zapewnienie szybkiej pomocy medycznej kierowcą 
będącym w trasie. Od 1 marca 2014 roku Fundacja stała się Generalnym Przedstawicielem 
powstałej w Niemczech inicjatywy “Doc Stop dla Europy”. Po stronie niemieckiej w ramach 
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inicjatywy Doc Stop współpracuje już ponad 700 placówek medycznych w tym szpitali , 
klinik i samodzielnych praktyk lekarskich.  Prawie 1000 parkingów jest oznaczonych logo 
Doc Stop jako biorących udział w projekcie. Polska jest 4 krajem w którym obecna jest 
inicjatywa Doc Stop po Niemczech , Holandii i Danii.  
Idea działania Doc Stop jest prosta : 
- kierowca który w trakcie jazdy źle się poczuje dzwoni na gorącą linię ADAC podając swoje                
aktualne położenie oraz kierunek jazdy, 
- dyspozytor na linii wskazuje najbliższą placówkę medyczną w której ten może uzyskać             
podstawową pomoc, 
- na infolinii kierowca otrzymuje także informacje gdzie może bezpiecznie zostawić pojazd            
na czas badania, 
- w placówce medycznej kierowca otrzymuje natychmiastową pomoc bezpłatnie i bez           
długiego okresu oczekiwania na przyjęcie. Wystarczy, że okaże Europejską Kartę          
Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz potwierdzi, że korzysta z inicjatywy Doc Stop. 
 
Działania wykonane w ramach projektu: 
1. Po uruchomieniu 1 pkt Medycznego i informacyjnego Doc Stop po stronie polskiej w              
Kątach Wrocławskich w 2014 roku został uruchomiony kolejny pkt w Szpitalu w            
Świebodzinie z punktem informacyjnym na Stacji BP w Mostkach         
https://www.facebook.com/truckerslife.eu/posts/832036553543466  
2. Z uwagi na trudności w podpisywaniu umów z punktami medycznymi projekt Doc Stop po 
stronie polskiej uległ modyfikacji. Został utworzony Medyczny Informator z listą 40 placówek 
medycznych w których kierowcy uzyskają pierwszą pomoc w razie pogorszenia stanu 
zdrowia. Ważnym aspektem jest to, że każdy z punktów medycznych znajduje się w pobliżu 
parkingów TIR. 
https://www.facebook.com/truckerslife.eu/photos/a.639678752779248.1073741829.556364
334444024/939449612802159/?type=3&theater  
  
 
W 2015 r Fundacja Truckers Life w ramach działalność o charakterze pożytku 
publicznego zdecydowała się na podjęcie działań dobroczynnych poprzez wsparcie 
finansowe w kwocie 3 tysięcy PLN   - przyznane rodzinie zastępczej na remont domu w 
którym zamieszkują dzieci niepełnosprawne. Remont domu był niezbędny do 
przystosowania domu (łazienki)  dla sprawnego, samodzielnego funkcjonowania dzieci 
(Umowa darowizny z dnia 2 października 2015 r). 
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Fundacja Truckers Life w ramach realizowanych projektów wzięła udział w 
następujących wydarzeniach branżowych (targach, eventach , zlotach): 
 
1. Spotkania Transportowe TSL Biznes 2015 - cykl konferencji - 24.02.2015 Wrocław 
https://www.facebook.com/events/1544295875858863/ - prezentacja Fundacji - 
pozyskiwanie sponsorów. 
 
2. Prezentacja  w siedzibie Firmy Mercedes - Benz projektu TL przed członkami 
Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego 
https://www.facebook.com/truckerslife.eu/photos/a.706842926062830.1073741832.556364
334444024/815986265148495/?type=3&theater  
 
3. Targi Transport Logistic 2015  - 5-8 maja Monachium . Prezentacja Fundacji - 
pozyskiwanie sponsorów  https://www.facebook.com/events/841281962614841/ 
http://truckerslife.eu/aktualnosci/a_28,fundacja-na-miedzynarodowych-targach  
 
4. XXII Międzynarodowe Targi Stacja Paliw 2015 - 13-15 maja. Prezentacja Fundacji i 
siłowni zewnętrznych, pozyskiwanie sponsorów - stoisko nr B28 
https://www.facebook.com/events/1139116082772348/ 
http://truckerslife.eu/aktualnosci/a_29,fundacja-na-targach-stacji-paliw-w  
 
5. IV Spotkanie Przewoźników w Krzyżowej - współorganizacja eventu  (prezentacja 
Fundacji , ekspozycja siłowni zewnętrznej  - pozyskiwanie sponsorów) - 29 maja 2015 
https://www.facebook.com/events/882045205175404/  
 
6. Show Master Truck 2015 w Polskiej Nowej Wsi pod Opolem -Strefa Zdrowego Kierowcy 
(porady dietetyczne, bar witaminowy, park treningowy, pokazy ćwiczeń) 17-19 lipca 2015 
https://www.facebook.com/events/867450623290503/ 
https://www.facebook.com/truckerslife.eu/posts/901677949912659?match=bWFzdGVyIHRy
dWNrIDIwMTU%3D  https://www.youtube.com/watch?v=bBQCDDTPnuE&feature=share  
https://www.facebook.com/pg/marcinwozniak.europeandriver/photos/?tab=album&album_id
=882211395150033  
 
7. Trakerskie Spotkania w Drodze 2015 - 8 sierpień Stacja Nevada Center w miejscowości 
Poźrzadło https://www.facebook.com/events/840792519331551/  
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8. Summer Cars Party 5-6 wrzesień 2015 Lotnisko Katowice - Muchowiec 
https://www.facebook.com/events/886351081531250/  
 
9. Wielkie otwarcie Obiektu Truck Arena Grójec na którym znajduje się siłownia zewnętrzna 
zrealizowana w ramach projektu TL - 19 wrzesień 2015 
https://www.facebook.com/events/405099226354264/ 
http://truckerslife.eu/aktualnosci/a_42,relacja-z-wielkiego-otwarcia-truck  
 
10. VI Gala Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - 27 listopada 2015 - uczestnictwo - 
poszukiwanie partnerów biznesowych . 
 
11. Akcja “ Mikołajki dla Kierowców” zorganizowana wspólnie z Firmą Mercedes Benz - 3-4 
grudnia 2015 https://www.facebook.com/events/974228089316434/ 
https://www.facebook.com/truckerslife.eu/posts/951354504945003?match=emplZMW6IHog
dHJhc3ksemplZHogeiB0cmFzeQ%3D%3D  
 
12. Akcja “Mikołajki z Doc Stop “ - grudzień 2015 
https://www.facebook.com/truckerslife.eu/posts/953274268086360  
 
3. Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej w/g wpisu do         
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
 
Zgodnie z wpisem do KRS Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za              
granicą w następującym zakresie : 
1)Drukowanie gazet – numer PKD 18.11.Z, 
2) Pozostałe drukowanie – numer PKD 18.12.Z, 
3) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku – numer PKD 18.13.Z, 
4) Reprodukcja zapisanych nośników informacji – numer PKD 18.20 Z, 
5) Realizacja projektów związanych ze wznoszeniem budynków - numer PKD 41.10.Z, 
6) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych          
- numer PKD 41.20.Z, 
7) Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków          
czyszczących  - numer PKD 46.44.Z, 
8) Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych - numer PKD 46.46.Z, 
9) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana - numer PKD 46.90.Z, 
10) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach - numer          
PKD 47.19.Z, 
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11) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych        
sklepach - numer PKD 47.73.Z, 
12) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w         
wyspecjalizowanych sklepach - numer PKD 47.74.Z, 
13) Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w         
wyspecjalizowanych sklepach - numer PKD 47.75.Z, 
14) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych         
sklepach - numer PKD 47.78.Z, 
15) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet PKD           
47.91.Z, 
16) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i          
targowiskami - numer PKD 47.99.Z, 
17) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów - numer PKD 52.10.B, 
18) Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport - numer PKD 52.29.C, 
19) Działalność wydawnicza – numer  PKD 58.1, 
20) Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania – numer  PKD 58.2, 
21) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej - numer PKD 61.10.Z, 
22) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem        
telekomunikacji satelitarnej - numer PKD 61.20.Z, 
23) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej - numer PKD 61.30.Z, 
24) Działalność związana z oprogramowaniem - numer PKD 62.01.Z, 
25) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi - numer PKD          
62.03.Z, 
26) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna         
działalność - numer PKD 63.11.Z, 
27) Działalność portali internetowych - numer PKD 63.12.Z, 
28) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana –           
numer PKD 63.99.Z, 
29) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - numer PKD 68.10.Z, 
30) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - numer PKD           
68.20.Z, 
31) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie - numer PKD 68.32.Z, 
32) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe - numer PKD 69.20.Z, 
33) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja - numer PKD 70.21.Z, 
34) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania          
numer PKD 70.22.Z, 
35) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i            
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technicznych  - numer PKD 72.19.Z, 
36) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych            
- numer PKD 72.20.Z, 
37) Reklama – numer PKD 73.1, 
38) Działalność agencji reklamowych – numer PKD 73.11.Z, 
39) Działalność związana z reprezentowaniem mediów – numer PKD 73.12, 
40)  Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe – numer PKD 73.12.A, 
41) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, –            
numer PKD 73.12.B, 
42) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych           
(Internet) – numer PKD 73.12.C, 
43) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – numer             
PKD 73.12.D, 
44) Badanie rynku i opinii publicznej – numer PKD 73.20.Z, 
45) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – numer PKD 74.10.Z, 
46) Działalność fotograficzna – numer PKD 74.20.Z, 
47) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej         
niesklasyfikowana -  numer PKD 74.90.Z, 
48) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie           
indziej niesklasyfikowane - numer PKD 77.39.Z, 
49) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników –           
numer PKD 78.10.Z, 
50)  Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników - numer PKD 78.30.Z, 
51) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach - numer PKD            
81.10.Z, 
52) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura - numer PKD 82.11.Z, 
53) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - numer PKD 82.30.Z, 
54) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – numer            
PKD 85.51.Z, 
55) Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu – numer PKD 85.53.Z, 
56) Nauka języków obcych - numer PKD 85.59.A, 
57) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - numer PKD           
85.59.B, 
58) Działalność wspomagająca edukację – numer PKD 85.60.Z, 
59) Działalność związana z ochroną ludzkiego zdrowia pozostała, gdzie indziej          
niesklasyfikowana - numer PKD 86.90.Z, 
60) Działalność fizjoterapeutyczna - numer PKD 86.90.A, 
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61) Działalność paramedyczna – numer PKD 86.90.D, 
62)  Pozostała działalność związana ze sportem – numer PKD 93.19.Z. 
 
 
4. Odpis uchwał, zarządzeń  Zarządu Fundacji 
 
Fundacja Truckers Life w roku 2015 nie podejmowała żadnych uchwał. 
 
Zarządzenie nr 1 Prezesa Zarządu Fundacji Truckers Life z dnia 13.02.2015 roku w             
sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z Karty Luxmed (Załącznik nr 1) 
 
 
5. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np.           
spadek, zapis , darowizna,środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu            
państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w          
ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli         
prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz        
procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do        
przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł, 
 
Przychody organizacji w 2015r :  
- spadek - 0,00 
- zapis - 0,00 
- darowizny pieniężne od osób fizycznych i prawnych - 670 000,00 
- darowizny rzeczowe od osób fizycznych i prawnych - 0,00 
- dotacje z budżetu państwa - 0,00 
- dotacje z budżetu gminy - 0,00 
- przychody z działalności gospodarczej - 234 581,50 
- przychody z działalności statutowej odpłatnej - 120 169,59 
- wynik finansowy z działalności gospodarczej -   36 095,72 
 
Stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu z innych źródeł           
- 28,39% 
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6. Informacja o poniesionych kosztach 
 
a) realizację celów statutowych Fundacji - 354 627,33 
b) wydatki administracyjne (czynsze, opłaty tel., pocztowe itp.) - 109 425,64 
c) działalność gospodarczą - 121 225,43 
d) pozostałe koszty -     5 034,15 
 
7. Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach pracowników Fundacji w analizowanym          
okresie sprawozdawczym tj w 2015 r  
 
a) Łączna  liczba osób zatrudnionych w Fundacji – 6 
- na umowę o pracę – 6 
- podział na zajmowane stanowiska: 

● Menedżer Projektu Truckers Life  – 1 
● Dyrektor Programu Truckers Life – 1 
● Specjalista d/s projektu Truckers Life – 1 
● Ekspert ds. PR&Komunikacji Zewnętrznej – 1 
● Opiekun Klienta – 1 
● Menedżer ds. Fundraisingu – 1 

- w działalności gospodarczej – 0 
b) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację  

(brutto) –           265 101,41 
· wynagrodzenia    –           260 240,93 
· nagrody    – 1 273,06 
· premie    – 3 587,42 
· inne    – 9 246,60 
- wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę o pracę (brutto) –        265 101,41 
· wynagrodzenia    –        260 240,93 
· nagrody    –  1 273,06 
· premie    –  3 587,42 
· inne    –  9 246,60 
- wynagrodzenia osób zatrudnionych w działalności gospodarczej (brutto)  –   0,00 
· wynagrodzenia  –   0,00 
· nagrody  –    0,00 
· premie  –    0,00 
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· inne  –    0,00 
c) Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie       
(brutto)  –   0,00 
-  członkom Zarządu i innych organów Fundacji –    0,00 
-  osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą –    0,00 
d) Wydatki na wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych łącznie   –          91 125,47 
- zleceń (brutto)     –          78 907,47 
 
-o dzieło (brutto)     –          12 218,00 
 
 
e) Udzielonych przez Fundacje pożyczkach pieniężnych z podziałem w/g ich wysokości, ze            
wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz podaniem podstawy         
statutowej udzielania takich pożyczek     - 0,00 
 
f) Kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku - 0,00 
 
g) Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w            
spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek  - 0,00 
 
h) Nabytych nieruchomościach i przeznaczeniu, oraz wysokości kwot wydatkowanych na to           
nabycie  - 0,00 
 
i) Nabytych pozostałych środkach trwałych o wartości jednostkowej powyżej 5000 PLN  

- 0,00 
 
j) Wartości aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach          
finansowych sporządzonych dla celów statystycznych   
- aktywa - 350 864,10  
- zobowiązania -   94 026,22  
 
8. Dane o przychodach uzyskanych przez Fundację z odpłatnych świadczeń przez           
realizowanych w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń  
-  przychody - 120 169,59 
- koszty -   62 857,96 
Koszty związane z odpłatną działalnością statutową w wysokości 62857,96 zł wynikają z            
delegacji, transportu, montażu oraz zakupu siłowni zewnętrznych przeznaczonych dla         
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kierowców a także częściowego pokrycia wynagrodzenia związanego obsługą stawiania         
siłowni zewnętrznych. 
Umowa sprzedaży siłowni miała charakter odpłatnego świadczenia. 
 
9. Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi            
państwowe , zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz wyniku finansowym tej           
działalności. 
 
W okresie sprawozdawczym Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty          
państwowe i samorządowe. 
 
10. Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a           
także informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych  
 
Zobowiązania podatkowe i rozliczenia z ZUS rozliczono i odprowadzono zgodnie z           
obowiązującymi przepisami (Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawa o           
systemie ubezpieczeń społecznych). 
 
W okresie sprawozdawczym Fundacja złożyła m.in deklaracje: VAT 7K, VAT 26, PIT 4R,             
CIT 8,  
 
11. Informacja czy w okresie sprawozdawczym była w Fundacji przeprowadzona kontrola, a            
jeśli była to jej wyniki. 
W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana kontrola . 
 
 
Data Korekty: 
 
Wysoka dnia 27.04.2017  

 
 
 
 
 
 

Fundacja Truckers Life, KRS 0000456520 

 

22 


