Wysoka 13.07.2018 r.

Pan Minister
Konstanty Radziwiłł
Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Szanowny Panie Ministrze,
W załączeniu przedkładam Sprawozdanie Merytoryczne z Działalności
Fundacji Truckers Life za rok 2017.

Z wyrazami szacunku

Sprawozdanie merytoryczne
z działalności
Fundacji Truckers Life
dla Ministra Zdrowia
za rok 2017
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: 0
 22107086
NIP: 8961533368
Telefon kontaktowy: 71 733 35 55
Adres poczty elektronicznej: i nfo@truckerslife.eu
Dane dotyczące dwóch organów Fundacji: Z
 arządu i Rady Fundacji.
Zarząd Fundacji Truckers Life zgodnie ze statutem składał się z jednej osoby:
1. Beaty Burdek - Prezesa Fundacji

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

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

związanych z ochroną środowiska bezpieczeństwem, ochroną i promocją
zdrowia;
Upowszechniania najnowszych metod ochrony środowiska, w tym ekologii
oraz zrównoważonego rozwoju, a także bezpieczeństwa, ochrony i promocji
zdrowia;
Działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności
oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w
praktyce gospodarczej;
Integrowania środowisk zainteresowanych wdrażaniem bezpieczeństwa,
ochrony środowiska, w tym ekologii oraz ochroną zdrowia i jego promocją;
Pomoc społeczna oraz dobroczynność;
Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społeczeństwami;
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, 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.
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 2017 roku działalność Fundacji tak jak w roku poprzednim
ukierunkowana była na realizację projektu skierowanego 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 skierowany jest do zawodowych kierowców ciężarówek
zarówno z Polski jak i całego świata. Jego realizację rozpoczęto w październiku
2013 r. Stanowi on pierwszą w Europie kampanię edukacyjną poświęconą promocji
ćwiczeń i aktywności ruchowej, a także zdrowego trybu życia wśród zawodowych
kierowców pojazdów ciężarowych. Powstał jako forma przeciwdziałania i
zapobiegania licznym chorobom i schorzeniom zawodowym, które spowodowane są
charakterem
pracy
kierowców. 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, narażona na
wiele szkodliwych i uciążliwych czynników w środowisku pracy a to z kolei może
powodować poważne zaburzenia zdrowia i niewłaściwie wpływać na
bezpieczeństwo kierowcy na drodze. 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.
Fundacja w ramach projektu Truckers Life kładzie główny nacisk na promowanie
zdrowego stylu życia wśród kierowców zawodowych uwzględniającego zwiększenie
ich aktywności fizycznej dostarczając gotowe rozwiązania w postaci siłowni
outdoorowych zlokalizowanych w miejscach łatwo dostępnych dla kierowców. Parki
treningowe jest to narzędzie, które ma pomóc kierowcom w zmianie nawyków
związanych ze spędzaniem swojego czasu. Bezpłatne i powszechnie dostępne
siłownie zlokalizowane w miejscu odpoczynku kierowców czyli na największych
parkingach dla ciężarówek w Kraju i za granicą, przy stacjach benzynowych, na
serwisach samochodowych oraz w Miejscach Obsługi Podróżnych (MOP) pozwolą
kierowcom na aktywny wypoczynek, poprawę kondycji ruchowej, a także poprawę
wydolności serca i płuc.

W ramach projektu wykonywane były następujące działania:
I. Tak, jak w poprzednich latach główne działania to pozyskanie inwestorów
zewnętrznych, a także sporządzenie indywidualnych umów z fundatorami oraz ze
stacjami paliw, na których zostały postawione siłownie. W 2017 r. nastąpiła budowa
kolejnych punktów aktywności ruchowej (nowych i zakontraktowanych jeszcze w
2016 r). Łącznie na koniec 2017 roku było ich 101. Podsumowanie filmowe działań
Fundacji TL https://youtu.be/MAUGM1QZOEw
W 2017 r. pozyskaliśmy do współpracy następujących sponsorów:
1. Raben Group (Raben Transport, Raben Logistics Polska), który ufundował
siłownie przy swoich centrach logistycznych, tj. ul. Inwestycyjna 4, 41-208
Sosnowiec; Gniewomierz 181, 59-241 Legnickie Pole; Smolice 89, 95-010
Stryków; ul. Poznańska 71, 62-023 Gądki.
2. UAB Durga z Litwy, która ufundowała 2 siłownie zewnętrzne przy przejściach
granicznych Vilnianus r. Medininku km. Pasienieciu -1 oraz Salicinku r. LT 17127 Pamurines km. -5.
3. Millennium Leasing Sp. z o.o. ufundował 3 siłownie na MOP-ach: Nowostawy,
Halemba oraz Młyński Staw.
4. Circle K Polska Sp. z o.o. ufundował 2 siłownie na swoich stacjach przy
MOP-ach Machnacz i Lubień, zlokalizowanych w miejscowościach: Wieniec,
ul. Podgórna 5, Brześć Kujawski 87-880 oraz Szewno 51B, 87-840 Lubień
Kujawski.
5. Daimler AG ufundował 10 siłowni Truckers Life w Niemczech w lokalizacjach:
A38, Am Mittelfeld 5,06528 Oberröblingen; A7, Triftstraße 11,34355
Staufenberg-Lutterberg;
A7, Schilfwiese 1,34593 Knüllwald; A45,
Röntgenstraße 1, 63526 Erlensee; A7, Am Wiesenweg 11, 97262 Hausen bei
Würzburg; A6, Buchäckerring 40, 74906 Bad Rappenau; A81, Eythstraße 16a,
72189 Vöhringen; A3, Ludwig-Erhard-Ring 2, 92348 Berg bei Neumarkt; A93,
Keplerstraße 1, 92533 Wernberg-Köblitz; A14, Am Autohof 1, 06188
Landsberg.
6. Shell Polska udostępnił nam swoje stacje w jako lokalizacje pod budowę
siłowni Millennium Leasing.
II. 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 magazynie:
a) materiał w TVP "Sekundy, które zmieniły życie", w którym poruszony został
wątek słuszności dbałości o zdrowie kierowców zawodowych przez Fundację
Truckers Life:
https://vod.tvp.pl/video/sekundy-ktore-zmienily-zycie,odc-8,33212075

b) publikacje dotyczące projektu odsnieztrucka.pl:
- Program
telewizyjny:
"Na
osi"
https://www.youtube.com/watch?v=ihXNSnxYaN8
- http://spedycje.pl/wiadomosci/_wiadomosci/42663/snieg_i_lod_niestraszny_
dzieki_odsnieztruckapl.html
- http://40ton.net/oto-pierwsza-rampa-odsniezania-rozstawiona-ramach-akcji-o
dsnieztrucka-pl-przy-drodze-nr-19/
- http://infobus.pl/na-koniec-zimy-wystartowala-kampania-odsnieztrucka-pl_m
ore_92027.html
- https://infowire.pl/generic/release/345100/stanela-pierwsza-konstrukcja-doodsniezania-pojazdow-ciezarowych/
- https://pogoda.onet.pl/artykuly/stobierna-akcja-odsniezania-ciezarowek/wxx
shlw
- http://gospodarkapodkarpacka.pl/news/view/19566/w-stobiernej-stanela-wia
ta-do-odsniezania-tirow
- http://laj.pl/transport/3742/masz-problem-z-odsniezaniem-auta-ciezarowegooto-rozwiazanie/
- http://www.dziennikbaltycki.pl/motofakty/a/ruszyla-kampania-odsniez-trucka
-pierwsza-stacja-do-odsniezania-ciezarowek-gotowa-do-uzytku,11799534/
- http://e-logistyka.pl/wiadomosci/spadajacy-z-pojazdow-ciezarowych-snieg-i-l
od-przyczyna-wypadkow.html
- https://trans.info/snieg-i-lod-niestraszny-dzieki-odsnieztrucka-pl-589b17f8bc0
4faba418b473e-18535
- http://40ton.net/beda-rampy-odsniezania-polskich-drogach-postawi-je-ta-fund
acja-silownie-dla-kierowcow/
- http://logistyczny.com/aktualnosci/nowosci-dla-tsl/item/3272-rusztowanie-o
d-firmy-krause
- https://www.tsl-biznes.pl/polecamy/rozwiazanie-zimowe-utrapienie-samocho
dow-ciezarowych/
c) publikacje dotyczące przypadku chorującego kierowcy oraz stanu zdrowia
kierowców, w związku z przeprowadzaną przez fundację kampanią 1%:
- http://skpt.eu/?p=1817
- https://www.wykop.pl/link/3706555/dominik-skowronski-27-lat-kierowca-zaw
odowy-przezyl-2-zawaly-serca/
- http://40ton.net/dominik-skowronski-27-kierowca-zawodowy-przezyl-2-zawal
y-serca-wywiad-kolega-fachu/
- https://trans.info/ma-27-lat-i-za-soba-2-zawaly-serca-jest-kierowca-ciezarowki
-historia-dominika-skowronskiego-58f9a71aba04fa0d768b4871-19221
d) publikacje dotyczące inauguracji nowych siłowni w sieci Truckers Life:
- https://truckfocus.pl/nowosci/39478/przybywa-silowni-dla-kierowcow-na-mo
p-ach

-

-

-

http://www.paliwa.pl/strona-startowa/archiwum/circle-k-otworzyl-dwie-silow
nie-plenerowe-na-mop-ach
http://ciechocinek.biz/pl/19_wiadomosci_z_regionu/1013_circle_k_otwiera_d
wie_silownie_plenerowe_przy_autostradzie_a_1.html
https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/siec-circle-k-uruchamia-silowni
e-plenerowe-na-stac,41555
http://nafta.wnp.pl/silownie-kulturystyczne-na-stacjach-circle-k,304978_1_0_0
.html
http://handelextra.pl/artykuly/202436,circle-k-otworzyl-dwie-plenerowe-silown
ie
http://www.truck-van.pl/newsy/4479-dwie-silownie-plenerowe-w-miejsach-ob
slugi-podroznych-circle-k-przy-a1.html
http://truckshowpomorze.com.pl/archiwa/400
http://m.e-petrol.pl/wiadomosci-polska/95538/silownie-plenerowe-na-mopac
h-przy-a1?archpub=95538
https://trans.info/niezwykla-czapka-od-forda-budzi-kierowcow-gdy-przysypiaj
a-za-kolkiem-69080
http://paliwa.pl/strona-startowa/archiwum/coraz-wiecej-silowni-dla-kierowco
w-na-mop-ach
http://40ton.net/silownie-dla-kierowcow-takze-przy-a2-oraz-a4-nowostawachmynskim-stawie-halembie/
https://trans.info/nowe-silownie-dla-kierowcow-na-mop-ach-przy-a2-i-a4-6920
5
https://trans.info/nowe-silownie-dla-kierowcow-ciezarowek-69285
e) publikacje dotyczące promocji zdrowia i aktywności kierowców oraz
kampanii #activetrucker zainicjowanej przez Fundację Truckers Life:
https://www.cargonews.pl/jestes-kierowca-i-prowadzisz-zdrowy-styl-zycia-we
z-udzial-w-konkursie/
http://40ton.net/konkurs-dla-kierowcow-ktorzy-prowadza-zdrowy-styl-zycia-w
ystarczy-zrobic-zdjecie-lub-nagrac-film/
https://truckfocus.pl/nowosci/40192/wystartowal-konkurs-dla-aktywnych-kie
rowcow
https://www.facebook.com/TransJobs.eu/posts/371058380010364
https://www.facebook.com/TruckFocus/posts/1716371111741657
https://trans.info/konkurs-activetrucker-nagrody-czekaja-aktywnych-kierowco
w-72903
f) publikacja poświęcona realiom dotyczącym kondycji kierowców:
https://trans.info/pl/szokujacy-sondaz-wsrod-kierowcow-zawodowych-ponad
-jedna-czwarta-przyznaje-sie-zasniecia-za-kierownica-91268
g) publikacje prasowe dotyczące aktualnego stanu zdrowia kierowców:
- dwukrotnie w drukowanym dodatku "TSL" do gazety "Rzeczpospolita".
Te
same
artykuły
w
wersji
elektronicznej:

-

http://www.handelmiedzynarodowy.info/tsl/niepokojacy-stan-zdrowiakierowcow-ciezarowek
w drukowanym wydaniu Truck & Business

III. Uzyskaliśmy tytuł „Betrieb des Jahres” przyznawany przez UICR (Interntionale
Route Union) organizacjom działającym na rzecz kierowców zawodowych w świecie.
Doceniono całokształt działań Fundacji Truckers Life dla kierowców.
IV. Fundacja Truckers Life w ramach realizowanych projektów wzięła udział w
następujących wydarzeniach branżowych (targach, eventach, zlotach):
1. Inauguracja kampanii odsnieztrucka.pl na Stacji Paliw w Stobiernej,
przygotowana wspólnie z firmą Krause - 10.02.2017 r.
2. Uczestnictwo w X Poland & CEE Retail Summit - najważniejszym i najbardziej
reprezentatywnym spotkaniu polskiego sektora handlu i FMCG w celu
pozyskania nowych Partnerów - 29-30.03.2017 r.
3. V Spotkania Przewoźników w Krzyżowej - targi oraz konferencja dla polskich
przewoźników - 26.05.2017 r.
4. XIII edycja Master Truck Show w Polskiej Nowej Wsi pod Opolem międzynarodowy zlot ciężarówek i ich miłośników, event, w którym
uczestniczy grupa docelowa fundacji TL- kierowcy zawodowi. W 2017 r.
powstała pierwsza Strefa Zdrowego Kierowcy z badaniami kierowców, na
podstawie których następnie został wydany pierwszy w Polsce Raport o
stanie zdrowia kierowców zawodowych opracowany przez Fundację Truckers
Life wspólnie z Kołem Naukowym Dietetyków z Wydziału Nauk o Żywności i
Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Raport można pobrać
tutaj:
http://truckerslife.eu/2015/upload/raport_o_stanie_zdrowia_kierowcow_zawo
dowych.pdf
5. Międzynarodowe targi IAA w Hanowerze - 14-24.09.2017 r.
6. Inauguracja siłowni Truckers Life ufundowanej przez Circle K - 26-27.08.2017
r.
V. W ramach realizowanych działań Fundacja Truckers Life w 2017 r. dotarła do ponad
miliona odbiorców, a to dzięki realizowanym kampaniom edukacyjnym i społecznościowym
oraz dzięki wsparciu obszaru komunikacji przez Partnerów Fundacji Truckers Life. W tym
150 z odbiorców stanowiły osoby prawne, natomiast pozostałą część stanowiła grupa
docelowa fundacji - kierowcy zawodowi.

