SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

Fundacji Truckers Life
dla Ministra Zdrowia
za rok 2016

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 aktualnie funkcjonuje.
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 składa się z jednej osoby:
1. Prezes Fundacji - Beata Burdek

W skład Rady Fundacji wchodzą:
1. Anna Widuch - Przewodnicząca Rady
2. Sylwia Bomba - Członek Rady
3. Piotr Hunker - Członek Rady
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4. Mateusz Gajewski - Członek Rady
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.

Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego nieodpłatną :
1. Działalność wydawniczą - numer PKD 58.1;
2. Działalność wydawniczą w zakresie oprogramowania - numer PKD 58.2;
3. Działalność związaną z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych numer PKD - 59.11 Z;
4. Przetwarzanie danych , zarządzanie stronami internetowymi - numer PKD - 63.1;
5. Reklama - numer PKD - 73.1;
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6. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - numer PKD - 82.30 Z;
7. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych - numer
PKD - 85.51 Z;
8. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji , gdzie indziej niesklasyfikowane - numer PKD 85.59 B;
9. Działalność wspomagająca edukację - numer PKD - 85.60 Z;
10. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej nie sklasyfikowana numer PKD - 86.90 E;
11.Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych - numer PKD - 88.10 Z;
12. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania , gdzie indziej niesklasyfikowana numer PKD - 88.99 Z;
13. Pozostała działalność związana ze sportem - numer PKD - 93.19 Z.
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,
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
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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.
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych
lub osób fizycznych, zbieżną z celami Fundacji.

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.
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Prowadzona w 2016 roku działalność Fundacji
tak jak w latach poprzednich
ukierunkowana była na realizację projektów skierowanych do firm branży transportowej
skupiając się głównie na pracownikach w niej zatrudnionych - kierowców trucków/busów.
Realizowany projekty wpisywały się w Misję Fundacji, którą
jest wspieranie
bezpieczeństwa oraz zdrowia kierowców zawodowych. Celem projektu jest doprowadzenie
do zjednoczenia całego środowiska transportowego w jednym głównym dążeniu do:
- stworzenia bezpiecznego środowiska pracy dla firm transportowych i ich kontrahentów.
- poprawy poziomu zdrowia zawodowych kierowców w celu zapewnienia bezpieczeństwa
na drodze .

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 ramach projektu powstaje europejska sieć siłowni zewnętrznych dedykowanych
kierowcom. Celem projektu jest zmiana nawyków kierowców poprzez promowanie
aktywności ruchowej i korzystanie z zewnętrznych stanowisk treningowych (siłowni
zewnętrznych - outdoorowych) zlokalizowanych przy miejscach odpoczynku kierowców parkingach dla ciężarówek. Celem akcji jest również zwrócenie uwagi na problematykę
chorób zawodowych tej grupy społecznej i konieczność działań prewencyjnych związanych
z zapobieganiem tym schorzeniom.
W/g opublikowanych w 2011 roku przez Zakład Zdrowia Publicznego badań
przeprowadzonych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny wynika że:
80% kierowców cierpi na nadwagę i otyłość,
70% kierowców zawodowych cierpi na choroby układu kostno stawowego,
40% posiada schorzenia sercowo-naczyniowe,
32% posiada dolegliwości układu pokarmowego,
18% kierowców zadeklarowało problemy psychologiczne.
Według danych z Raportu PWC z 2016 r przygotowanego na zlecenie i przy współpracy ze
Związkiem Pracodawców “Transport i Logistyka Polska” tylko w naszym kraju zawodowym
prowadzeniem pojazdów zajmuje się 600 - 650 tysięcy osób ( występuje około 20% skala
niedoboru co oznacza, że na rynku powinno być ponad 100 tyś aktywnych kierowców
więcej).
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Zgodnie z zasadą “Zdrowy kierowca to bezpieczny kierowca”, Fundacja kontynuowała w
2016 roku kampanię uświadamiającą kierowcom zagrożenia oraz podpowiadającą kroki
zapobiegawcze. Twierdzimy, że odpowiednie nawyki ćwiczeniowe i żywieniowe doprowadzą
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).
Zdajemy sobie sprawę z faktu potrzeby wyeliminowania takich czynników ryzyka jakim jest
stres zawodowy, siedzący tryb życia, niska aktywność ruchowa , bierny wypoczynek,
niewłaściwa dieta . Dlatego budujemy zestawy siłowni składające się z 7 urządzeń na
których kierowcy ćwicząc poprawiają swoją koncentrację , wydolność serca i płuc,
pozwalają rozruszać zastane kości/mięśnie/stawy, niwelują skutki pozycji siedzącej oraz
regenerują siły do dalszej bezpiecznej jazdy. Siłownie outdoorowe są bezpłatne i czynne 24
godziny na dobę.
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Przykładowe urządzenia / wizualizacja (powyżej).
Każde z urządzeń jest przeznaczone dla osoby dorosłej i spełnia następujące zadania:
1. a) Biegacz - urządzenie aerobowe. Przyrząd służący do wzmacniania mięśni nóg i
pośladków, rozciągnięcia ścięgien, poprawy elastyczności stawów. Poprawia ruchliwość
kończyn dolnych, równoważy i koordynuje pracę całego ciała. Wzmacnia układ sercowonaczyniowy oraz oddechowy. Poprawia krążenie, sprzyja utracie wagi ciała. Sprzyja ogólnej
kondycji organizmu.
b) Surfer - urządzenie wzmacniające/budujące mięśnie, poprawiające koordynację
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ruchową. Przyrząd służący do wzmacniania muskulatury pasa biodrowego, mięśni nóg,
mięśni ramion oraz brzucha. Służy poprawie wydolności układu sercowo-naczyniowego i
oddechowego. Dodatkowo pomaga usprawnić zmysł równowagi oraz działa rozluźniająco.
Poprawia krążenie. Dobry początek na rozpoczęcie treningu.
2. a) Ławka - urządzenie wzmacniające/budujące mięśnie. Wzmacnia mięśnie skośne i
proste brzucha. Bardzo popularny i łatwy w użytkowaniu przyrząd, który pomoże doskonale
wpłynąć na poprawę sylwetki.
b) Prostownik pleców - urządzenie niweluje dolegliwości bólowe dolnego odcinka
kręgosłupa lędzwiowo/krzyżowy. Regularne korzystanie z prostownika pleców przyczyni się
do wzmocnienia tych partii mięśni pleców, które odpowiadają za utrzymanie pionowej
postawy ciała człowieka, także poprawi kondycję całego organizmu.
3. a) Krzesło do wyciskania - urządzenie do poprawy sprawności i budowy mięśni.
Wzmacnia mięśnie klatki piersiowej, barków i ramion. Odpowiedzialne za rozwój i ćwiczenie
przede wszystkim górnych partii mięśniowych. Poprawia rozwój mięśni klatki piersiowej,
obręczy barkowej, kończyn górnych oraz grzbietu. Wpływa pozytywnie na przyrost masy
mięśniowej. Poprawia ogólną kondycję organizmu.
b) Drabinka - urządzenie do poprawy sprawności i budowy mięśni. Urządzenie dla osób,
które chcą wzmocnić mięśnie ramion oraz wytrzymałość mięśni lędźwiowych. Korzystanie z
drabinki sprzyja ćwiczeniom rozciągającym, których poziom trudności można dopasować do
własnych możliwości i potrzeb. Ponadto urządzenie doskonale służy do ćwiczeń mięśni
pleców i zwiększa elastyczność mięśni brzucha
4. Orbitrek - urządzenie aerobowe. Aktywuje i wzmacnia stawy (biodrowe, barkowe)
rozciąga mięśnie rąk i nóg, poprawia koordynację ruchową. Urządzenie służące do treningu
ogólnorozwojowego całego ciała, poprawiający kondycję ruchową. Zwiększa siłę górnych i
dolnych kończyn oraz pasa biodrowego, poprawa ruchowości stawów. Wzmacnia ponadto
układ oddechowy i poprawia krążenie krwi.

Działania wykonane w ramach projektu:
I. Pozyskanie inwestorów zewnętrznych oraz sporządzenie indywidualnych umów z
fundatorami oraz ze stacjami paliw, na których zostały posadowione siłownie.
Budowa kolejnych punktów aktywności ruchowej (nowych i zakontraktowanych
jeszcze w 2015 r).
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W 2016 r pozyskano do współpracy następujących sponsorów:
1. Grupę Uniwar - fundator siłowni przy stacji Uniwar w Łaziskach przy Autostradzie A1, w
kierunku Ostrawy na wysokości Gorzyc, w miejscowości 44-340 Łaziska, przy ul.
Powstańców 243 http://truckerslife.eu/pl/aktualno%C5%9Bci/grupa-uniwar-do
%C5%82%C4%85cza-do-grona-partner%C3%B3w-truckers-life
2. Firmę Petroman II Sp. z o.o., - fundatora siłowni przy stacji Lotos w Pikutkowie 49A.
Stacja zlokalizowana jest przy Drodze Krajowej nr 62 w Brześciu Kujawskim.
3. Firmę Truckxxgroup - fundatora pierwszej siłowni w DE Truck Center Lauenau; adres
Daimlerstraße3, Lauenau (okoliceHannoveru) https://www.facebook.com/search/top/?
init=quick&q=otwarcie%20siłowni%20w%20%20niemczech&tas=0.18601391669138234
4. Firmę Eurogate Logistics - fundatora siłowni na miejscu COP Łąka przy stacji Statoil w
Łące Bolesławieckiej.
5. Firmę Link Sp. zo.o. - fundatora siłowni na stacji BP Granica w Olszynie , przy DK nr 18
6. Firmę Saf Holland - fundatora siłowni na Stacji BP KOnradowo i Stacji BP Łowicz.
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Mapa funkcjonujących Siłowni Zewnętrznych w UE
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II. Rozpoczęcie w 1Q 2016 działań na INSTAGRAMIE ►►► @truckerslife.eu
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https://www.instagram.com/truckerslife.eu/
poprzez
uruchomienie
kampanii
#zdrowykierowca . Kampania ma na celu uświadomienie kierującym, że prowadzenie
zdrowego trybu życia w trasie jest możliwe. Za pomocą serwisu Instagram, kierowcy dzielą
się ze swoimi znajomymi z branży zdjęciami, dokumentującymi prowadzony przez nich
zdrowy tryb życia w trasie (aktywność fizyczna , przygotowanie zdrowego jedzenia).
III. Pierwsza edycja konkursu #activetrucker - 28.09.2016
http://truckerslife.eu/pl/aktualno%C5%9Bci/konkurs-activetrucker-wystartowa%C5%82!
Konkurs #activetrucker to odpowiedź na potrzebę motywacji i łączenia społeczności
zdrowych i aktywnych w trasie. „Projekt ma na celu pokazanie, że aktywnych kierowców
jest wielu, a trend na prowadzenie zdrowego stylu życia w trasie to nie mżonka, a
rzeczywistość. W ramach kampanii Fundacja Truckers Life przygotowała konkursy dla
kierowców oraz przede wszystkim platformę komunikacji łącząca społeczność zdrowych i
aktywnych.
IV. Propagowanie idei aktywności fizycznej wśród kierowców zawodowych poprzez
udostępnianie fundacyjnych ulotek z ćwiczeniami przez partnerów wspierających
Firmy: Mercedes Benz Polska, Firma transportowa Bury Sp. z o.o.
V. Działania w ramach działalności public relations mające na celu promocję projekt
TL i Fundacji:
1. Publikacje prasowe drukowane i elektroniczne dotyczące projektu TL zamieszczone
m.in. w niżej wymienionych mediach:
a) Relacja z otwarcia siłowni w niemczech w Lauenau 21 kwietnia 2016 r po stronie
polskiej:
- 40ton.net http://40ton.net/w-niemczech-ruszyla-polska-silownia-dla-kierowcowzawodowych-otwarta-w-lauenau-pod-hanowerem/
- Logistyczny.com http://www.logistyczny.com/aktualnosci/glos-z-rynku/item/1667zdrowy-kierowca-bezpieczny-kierowca
- Forum Transportu http://www.forumtransportu.pl/Wiadomosci,,30734
- Etransport
http://etransport.pl/wiadomosc,41884,powstala_pierwsza_polska_silownia_dla_kiero
wcow_w_niemczech.html
- Paliwa pl http://www.paliwa.pl/strona-startowa/archiwum/pierwsza-silownia-truckerslife-w-niemczech
- Spedycje
pl
http://spedycje.pl/wiadomosci/_wiadomosci/40798/pierwsza_polska_silownia_dla_kie
rowcow_w_niemczech. html
- Log 24 pl https://www.log24.pl/news/2016/4/29/powstala-pierwsza-polska-silowniadla-kierowcow-w-niemczech,6535
- Lambda Logistics na twitter.com
https://twitter.com/LambdaLogistics/statuses/728542658411544576
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-

Lambda Logistics na facebook.com https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=1024267137609600&id=298635530172768
- WOZ-TRANS na facebook.com https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=474402719423930&id=171598376371034
- Truck & Business Polska na facebook.com
https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=574830906030585&id=100275576819456
- W&S Solutions na facebook.com https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=977355165647448&id=803356316380668
b).Relacja z otwarcia siłowni w niemczech w Lauenau 21 kwietnia 2016 r po stronie
niemieckiej:
- Logistra https://www.logistra.de/news-nachrichten/nfz-fuhrpark-lagerlogistikintralogistik/7442/maerkte-amp-trends/truckers-life-outdoor-fitness-center-fuer-lkw- DVZ https://www.dvz.de/rubriken/finale/single-view/nachricht/gesunde-pausen.html
- MM Logistik https://www.mm-logistik.vogel.de/berufskraftfahrer-brauchen-mehrbewegung-a-530180/
- Autohof guide http://www.autohof-guide.de/news.html
- Transport online https://www.transport-online.de/Transport-News/WirtschaftPolitik/15812/Fit-am-Steuer-Outdoor-Fitness-Center-fuer-Lkw-Fahrer-eroeffnet
- Logistra de https://www.logistra.de/news-nachrichten/nfz-fuhrpark-lagerlogistikintralogistik/7259/maerkte-amp-trends/rueckenschule-fuer-fahrer-fuer-ein-gesundesle
- Reifen Premio fb https://www.facebook.com/Truckers-Life-Stiftung1528372164132844/notifications/?
section=activity_feed&subsection=share&ref=notif&target_story=S
%3A_I100004083639975%3A859156617563785&content_id=152355441826874
- Logistra fb https://www.facebook.com/Truckers-Life-Stiftung1528372164132844/notifications/?
section=activity_feed&subsection=share&ref=notif&target_story=S
%3A_I1562710100636732%3A1693482697559471&content_id=1546079799028747
- DLS Land und See Speditionsgesellschaft mbH
https://www.facebook.com/dls.spedition/posts/1066703693404827
- All Events https://allevents.in/lauenau/gro%C3%9Fe-er%C3%B6ffnung-erstetruckers-life-fitnessanlage-f%C3%BCr-berufskraftfahrer-indeutschland/152355441826874
- Autohof http://www.autohof-guide.de/truckerslife-foundation-eroeffnet-erste-outdoorfitness-anlage-in-deutschland.html
c) pozostałe artykuły o działaniach Fundacji :
- Truckfocus https://truckfocus.pl/nowosci/25787/silownie-zewnetrzne-dla-kierowcowjest-ich-coraz-wiecej
- http://truckeronroad.com/darmowe-silownie-dla-kierowcow-w-trasie/
- http://www.newsauto.pl/master-truck-2016-wystawa-konkursy-na-stoisku-mercedesa/
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-

https://roadstars.mercedes-benz.com/pl_PL/magazine/2016/april/zrob-z-ciezarowkisilownie.html
http://www.trucks.com.pl/aktualnosci/qualitium-master-truck-mercedes-benz-nazdrowie/
http://40ton.net/kolejne-silownie-dla-kierowcow-zawodowych-stana-na-parkingachprzy-polskich-autostradach-a2-oraz-a4/
https://www.cargonews.pl/najlepsze-fanpage-o-transporcie/
http://ungc.org.pl/polscy-czlonkowie-ungc/truckers-life/

VI. Stworzenie i wydanie w ramach projektu nowych materiałów promocyjnych
dotyczących projektu Truckers Life.
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
odmiennych wersji ulotek i poradników żywieniowych dedykowanych na Show Master
Truck 2016 do pobrania http://activetrucker.eu/ . Wydanie w styczniu nowo opracowanego
Folderu organizacji PL /DE - informacja dotycząca celów Fundacji, jej dotychczasowe
osiągnięcia.
Realizacja na potrzeby projektu następujących filmów :
1. Master Truck 2016 aftermovie
2. Zaproszenie do Strefy Zdrowego Kierowcy # activetrucker w trakcie Master Truck Opole
3. Film dla sponsorów na podstronę Wesprzyj nas.
4. Film podsumowanie działań Fundacji - Truckers Life Zeitgeist 2016: year in review https://www.youtube.com/watch?v=UjZmZFrvmks

VII. Uzyskanie przez Fundację statusu członka w kolejnych organizacjach.
1.Dołączenie przez Fundację 25.02.2016 r do grona członków United Nations Global
Compact - największej na świecie inicjatywy ONZ, na rzecz społecznej odpowiedzialności
biznesu i wspierania zrównoważonego rozwoju.
Dołączyliśmy do grona ponad 12 000 firm, instytucji i organizacji pozarządowych ze 145
państw świata http://truckerslife.eu/pl/aktualno%C5%9Bci/zostali%C5%9Bmy-cz
%C5%82onkiem-united-nations-global-compact!
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2. Uzyskanie w III Q 2016 r przez Fundację członkowstwa w związku pracodawców TLP.
TLP to organizacja działająca w celu ochrony, promocji, a także budowania pozytywnego
wizerunku transportu, spedycji i logistyki polskiej http://truckerslife.eu/pl/aktualno
%C5%9Bci/do%C5%82%C4%85czyli%C5%9Bmy-do-grona-cz%C5%82onk%C3%B3w-tlp!

VIII. Otrzymanie prze Fundację w drugim kwartale 2016 statusu Organizacji Pożytku
Publicznego.
IX. Zdobycie nagrody DEKRA Award 2016 w kategorii “bezpieczeństwo na drodze” za
projekt Truckers Life - budowy siłowni dla kierowców.
Jury doceniło innowacyjność projektu, efektywność działań , wdrożenie konkretnego
narzędzia do rozwiązywania problemu kierowców oraz szereg materiałów edukacyjnych
naszego autorstwa http://truckerslife.eu/pl/aktualno%C5%9Bci/truckers-life-w-gronie-zwyci
%C4%99zc%C3%B3w-dekra-award-2016!
X. Udostępnienie informacji o lokalizacjach siłowni zewnętrznych w aplikacji
TransParking, dostępnej za darmo na platformie Google Play.
Dzięki aplikacji w kilka sekund kierowca znajdzie wolne miejsce parkingowe i namierzy
siłownię Truckers Life http://truckerslife.eu/pl/aktualno%C5%9Bci/nasze-si%C5%82ownewidoczne-w-aplikacji-transparking!
XI. Uczestnictwo przez Fundację Truckers Life, w ramach realizowanych projektów, w
wielu wydarzeniach branżowych (targach, eventach , zlotach):
1. Spotkania Transportowe TSL Biznes 2016 - cykl konferencji - 2Q 2016 Wrocław , Lublin
Gdańsk- bezpośredni kontakt z osobami decyzyjnymi w firmach produkcyjnych.
Wzmocnienie wiizerunku Fundacji. Pozyskanie nowych partnerów
http://truckerslife.eu/pl/aktualno%C5%9Bci/cykl-spotka%C5%84-transportowych-podczaskonferencji-tsl-biznes-za-nami!
2. Inauguracja pierwszej siłowni w niemczech 21.04.2016 Lauenau koło Hanoweru.
Organizacja imprezy http://truckerslife.eu/pl/aktualno%C5%9Bci/pierwsza-si%C5%82owniatruckers-life-w-niemczech-ju%C5%BC-stoi!
3. Spotkanie Port Radomsko - Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego 13.05.2016
4. V Spotkanie Przewoźników w Krzyżowej - współorganizacja eventu (prezentacja działań
Fundacji - pozyskiwanie sponsorów) - 3 czerwca 2016 http://truckerslife.eu/pl/aktualno
%C5%9Bci/zapraszamy-na-v-spotkanie-przewo%C5%BAnik%C3%B3w-drogowych-w-krzy
%C5%BCowej
5. Spotkania z Partnerami: Retail Summit Warszawa 6-7.04.2016
Fundacja Truckers Life, KRS 0000456520
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6. XII Zlot Qualitum Master Truck 2016 w Polskiej Nowej Wsi pod Opolem -Strefa
Aktywnego
Kierowcy - Konsultacje z psychodietetykami;pomiar zawartości tkanki
tłuszczowej;budka fotograficzna;trening na siłowni pod okiem trenera. Badania kierowców kt
posłużą
do
stworzenia
Raportu
o
Zdrowiu
Kierowców
w
2017
r
http://truckerslife.eu/pl/aktualno%C5%9Bci/tak-bawili%C5%9Bmy-si%C4%99-z-wami-naqualitium-master-truck-2016!
7. Uczestnictwo w Targach IAA 2016 DE - budowanie relacji z partnerami
http://truckerslife.eu/pl/aktualno%C5%9Bci/fotorelacja-z-targ%C3%B3w-iaa-2016-whanowerze
8. Uczestnictwo jako wystawca w Warszawskim Centrum EXPO XXI na
TargachTransPoland - Międzynarodowych Targach Transportu i Logistyki 8-10 listopada
2016 - prezentacja Strefy Aktywnego Kierowcy http://truckerslife.eu/pl/aktualno
%C5%9Bci/widzimy-si%C4%99-na-transpoland-2016!
9. Objęcie patronatem przez Fundację VI Edycji Olimpiady Logistycznej. Międzynarodowa
Wyższa Szkoła Transportu i Logistyki wyłoniła najlepszych kandydatów do pracy w
zawodzie logistyka http://truckerslife.eu/pl/aktualno%C5%9Bci/ruszy%C5%82a-vi-edycjaolimpiady-logistycznej!
10. Akcja “ Mikołajki dla Kierowców” zorganizowana wspólnie z Firmą Mercedes Benz - 6-7
grudnia 2016 na stacjach Nevada Center, Port Radomsko, Orlen Szumowo
http://truckerslife.eu/pl/aktualno%C5%9Bci/miko%C5%82ajki-pod-srebrn%C4%85-gwiazd
%C4%85-na-najwi%C4%99kszych-stacjach-w-polsce!
XII. Rebrending
strony projektu www.truckerslife.eu opartej
na materiałach
multimedialnych - strona w języku polskim, niemieckim, angielskim.

W 2016 r Fundacja Truckers Life w ramach działalność o charakterze pożytku
publicznego zdecydowała się na podjęcie działań dobroczynnych poprzez kontynuowanie
wsparcia finansowego w kwocie 8 tysięcy PLN - przyznane rodzinie zastępczej z
przeznaczeniem na wydatki poniesione w związku z zasiedleniem domu przez dzieci
niepełnosprawne. Niniejsza darowizna jest przeznaczona na prace wykończeniowe,
pozwalające na wprowadzenie się do domu i sprawne funkcjonowanie w nim. (Umowa
darowizny z dnia 19.10. 2016 r).
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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,
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) Działalność pozostałych agencjii transportowych - numer PKD 52.29.C,
19) Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z
wyłączeniem w zakresie oprogramowania – 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,
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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) Pozostała finansowa działalność usługowa , gdzie indziej niesklasyfikowana, z
wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - numer PKD 64.99 Z,
30)Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,z wyłączeniem ubezpieczeń i
funduszów emertyanych - numer PKD 66.19 Z,
31)Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - numer PKD 68.10.Z,
32) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - numer PKD
68.20.Z,
33) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie - numer PKD 68.32.Z,
34) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe - numer PKD 69.20.Z,
35) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja - numer PKD 70.21.Z,
36) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
numer PKD 70.22.Z,
37) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i
technicznych - numer PKD 72.19.Z,
38) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
- numer PKD 72.20.Z,
39) Reklama – numer PKD 73.1,
40) Działalność agencji reklamowych – numer PKD 73.11.Z,
41) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radnio i telewizji –
numer PKD 73.12.A,
42) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, –
numer PKD 73.12.B,
43) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych
(Internet) – numer PKD 73.12.C,
44) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – numer
PKD 73.12.D,
45) Badanie rynku i opinii publicznej – numer PKD 73.20.Z,
46) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – numer PKD 74.10.Z,
47) Działalność fotograficzna – numer PKD 74.20.Z,
48) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana - numer PKD 74.90.Z,
49) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie
Fundacja Truckers Life, KRS 0000456520
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indziej niesklasyfikowane - numer PKD 77.39.Z,
50) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników –
numer PKD 78.10.Z,
51) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników - numer PKD 78.30.Z,
52) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach - numer PKD
81.10.Z,
53) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura - numer PKD 82.11.Z,
54) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - numer PKD 82.30.Z,
55) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – numer
PKD 85.51.Z,
56) Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu – numer PKD 85.53.Z,
57) Nauka języków obcych - numer PKD 85.59.A,
58) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - numer PKD
85.59.B,
59) Działalność wspomagająca edukację – numer PKD 85.60.Z,
60) Działalność fizjoterapeutyczna - numer PKD 86.90.A,
61) Działalność paramedyczna – numer PKD 86.90.D,
62) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklastyfikowana numer PKD - 86.90 E,
63) Pozostała działalność związana ze sportem – numer PKD 93.19.Z.

4. Odpis uchwał, zarządzeń Zarządu Fundacji
Fundacja Truckers Life w roku 2016 nie podejmowała żadnych uchwał i zarządzeń.

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 2016r :
- spadek
- zapis
- darowizny pieniężne od osób fizycznych i prawnych

-

0,00
0,00
786 355,00
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- darowizny rzeczowe od osób fizycznych i prawnych
- dotacje z budżetu państwa
- dotacje z budżetu gminy
- przychody z działalności gospodarczej
- przychody z działalności statutowej odpłatnej
- pozostałe przychody
- wynik finansowy z działalności gospodarczej (strata)

-

0,00
0,00
0,00
125 207,24
0,00
18 102,63
12 079,57

Stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu z innych źródeł
- 15,56%

6. Informacja o poniesionych kosztach
a) realizację celów statutowych Fundacji
b) wydatki administracyjne (czynsze, opłaty tel., pocztowe itp.)
c) działalność gospodarczą
d) pozostałe koszty

-

592 216,05
183 275,90
137 286,81
69 373,15

7. Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach pracowników Fundacji w analizowanym
okresie sprawozdawczym tj w 2016 r

a) Łączna liczba osób zatrudnionych w Fundacji
- na umowę o pracę
- podział na zajmowane stanowiska:
● Menedżer Projektu Truckers Life
● Dyrektor Programu Truckers Life
● Specjalista d/s projektu Truckers Life
● PR Menedżer
● Opiekun Klienta
- w działalności gospodarczej
b) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację
(brutto) –
· wynagrodzenia
–
· nagrody
–
· premie
–
· inne
–

–5
–5
–1
–1
–1
–1
–1
–0
366 875,82
334873,42
9263,48
8611,42
14127,50
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- wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę o pracę (brutto) –
366875,82
· wynagrodzenia
–
334873,42
· nagrody
–
9263,48
· premie
–
8611,42
· inne
–
14127,50
- wynagrodzenia osób zatrudnionych w działalności gospodarczej (brutto) – 0,00
· wynagrodzenia
– 0,00
· nagrody
– 0,00
· premie
– 0,00
· 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 –
119205,45
- zleceń (brutto)
–
111358,45
-o dzieło (brutto)

–

7847,00

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
- 102 052,78
j) Wartości aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzonych dla celów statystycznych
- aktywa
- 353 558,42
- zobowiązania
- 100 424,07
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8. Dane o przychodach uzyskanych przez Fundację z odpłatnych świadczeń przez
realizowanych w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń
- przychody
- 0,00
- koszty
- 0,00
Koszty związane z odpłatną działalnością statutową w wysokości 62857,96 zł wynikają z
delegacji, transportu, montażu oraz zakupu siłowni zewnętrznych przeznaczonych dla
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:
Wysoka dnia 27.12.2017
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