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Kdjove Cdlrum Bezpieczeústwa Rüchn D¡oeowcgo

ul. MokotoNska 5U53 1ok.57.00 542 \vareawa

ul, Lwowska ?4a, l3 300 No*y s4cz

1. Dat¡ r€j.stúcji r Krájowyo Rejestre S{dowyn:

6 crud¡ia 2004

a00a2rt79
6. RECON:

01589?8¡)5

7, NIP:

526 28-2t r88

¡, ?rezes Zau4du - Dyrektor (r¡jo{eso C€nrrün Bez¡¡¿üensiwa Rüchü

Drogowego: Agala An.a \Vóble$ska zan.3l 300 Norry Sqcz. ul.PodMlc 28/2

b, Z¡r?pca Dyrcktora Krajorcgo C€¡trun Bdp¡eü€ástwt Rücbü

Drogosego: wikror Jedrorowski, 2m. 00-821 Wdszaw4 ul. Zlot! 64166 n.80

c. Sekrerr¿: Mdcin Roj¡a m. Os. Strusia l8/283. 3l -810 ka&ów

9. Rad¡ Kmjw€go Cealnm Bezr¡¡€cz€ústr¡ Ru.hu Drogowego

a. Pzsodnicztcy R¡dy Krajonoso Cenlruñ B¿zpi€czetuts¡ Rrchu

Drogowego. Mdid Slnylicc.7¡m. w Wdszawie. ul. Cblodm 15¿02

b. Czlo¡ek R¡dy Kr.jowego C€¡trum Bcpics.ústw¿ Ruchu Drogow€go:

Bdbm skJzl?iec zm. 33-135 Frycowa 156

c. Czlonek Rady Kr¡jo*ego Ce run Bapi@€úst'w¡ Ru.hu Dmgowego:

J@ek Kolacz zd. 3l 300 No$y S4cz, ul. Jágielloúska 504/12

10. Zgron¡dz€nie Fünddorów

á, ¡udato¡ Ma¡i¡n Skrzypiec

b, ¡undator Zenon Szpilka



11, cele siÍ¡tonc Fu¡d¡cji

Celmi KJajoweeo Cmtium Bezpi€czeústwa Ruchü D$govego s{

t. propaeovmie z¡gadniei szeroko rozüñianego bezpr(rcústM w rtñ w

szcT¡CóhoSci zasadnicí ̂ iq2anyc¡ z lroblematyka ¡atownictwa orú ochro¡y

ludnoici poprzez órsdizacje naso$r'ch irpiez szkoleniovo , artyercaych.

2. pópasowanie asadnieó ochrony i¡odovhka

3. organDacja ogólnopohkich ¡kcji prcpasuj{cych zaead¡ieni! sze¡oko

romtrerobe/pe \ / f tn \ .é . .81  7P l : ,  / \ r "  
"  

|  \ iL l \ . - .

4. twozenie male¡ialnych i orga¡izacynlch Mrunkóñ do konplekso\€j pop¡awy

bezpieczeúfwa i ochiony arodor hk!

5 popi@ie i promoseie dzialaú znriecajqcych do popráw] bezpi(zeófüa,

ñtoMiclru. ocb¡ony ludnoici o¡az ochronv írodo{iska.

Krajow Ce¡üum BezpieczeiNtwa Rn.hu Droeowego Éalizuje sNojc cde pop¿ez:

L wspólp¡ace z ins¡aucjmi publicznymi * szczeeólnoici wspóllr&a z Polnj4

st¡arq Po2m4 i oryanizacjmi pozMqdosfñi dzialajqcymi w zatrcsi€

objqlym celmi Kújowego Centrum Bcz-pieczeósrwa Ruchu Drceoreeo a Ialze

z osobami fizychtni rykrljqcrni zai¡teEsowmic ltñj celúi.

2. wspie¡mie dzialalno¡ci inrfucji i oqetacji odposiedzialnych z lad.

po¡zadek, bczpieczei$wo o¡¡z oclñne íodo{iska.

i. Folul¿ryzdwanie zasad¡ieí bczpieczeúsl$a i ochony íodo$Gka v

nsmediach oraz w_wda*Iicrlach j

4. inspituw¡ie badm p¡zyczyn posslaMria zasrczeí i ich wspóln¡&sowanie,

5. proMdzniq wspie¡úie, pronowflie. o¡Bdizowmie, inicjowúie i lüorzenie

warunrów do Fálizcji dzialaho{ci slolecznie i sospodarczo uzfecznej R tym

dobroczrtuej, char¡atlsnej. oéüab¡rj i ku¡ruEln€r,

ó. prowadzenie dzialal¡oÉci oíwialowcj. oBaniacj! senina¡iów i szkoleú, kü6ów

edukacyjnych. wa6áaiów, konferencji,

7. podejrowúie dziaifl na rzecz rozwoju kullury i óchiony g¡odosiska,

8. prc*adzenie dzialal¡o¡ci wydaMiczej,



9. goúEdzenie óodhów pienie2nych i zsobów nalqiatnych na üs i¡stt1@ji
Mliaj4cych cele Krajow€so Ce¡tm B@iecaóstm Ruchu D¡ogoweeó,

I 0. prcwadhie dzialal¡oici a.tysrycaej.

13. Op¡ glów¡ych zil,ncl p¡¡w¡ycb (brak b¿po¡r.dnich skütków fin¡úsowch)

14. Oph glór¡ycb rd¡%ú pnwrych n¡j{cy.[ skrtki fi¡¡úsow.

a. Umow z dh, 03 grudr¡ia 2009 lonid4 Knjowyr¡ Centrm Bezpieczeí$wa
Ruchn Drceowego a Oircdkien Szkolenia Zawodowgo ATMA S!. z o.o.
z si€dzib4 w \vdsáwi€ ul. wyki 7/32, 01,318 WaMwá NIP 522"26-66-162
w s!Éüe wspaorgeiacji seniffiiów na rck 2010.

zasa¡t¡ mowa vlvoluje dwojaki€so rodaju skutki ñrsowe:
- wiaz sil z kosztani o¡guizacji
- slmowi aódo przychodós z tfulu orsmizcji smiÉióu

b. Zawade mory o ereeizowmie pEc i¡lerwcyjnych dla be@botoych
w lomie subsydiów pl@*1ch na Eknfacja p¡acoMików aajdujacyc¡ sie
w eczegóhie niekozysh€j s}1lacji.

Skúki nme{e N|&úE s4 z ¡eáliz&j4 zobowi4an *}dkaj4cych
z p%prsÓw p¡¿wa pmcy.

25luty
2009 s!¡awozdeia fi ¡mowego za

ok 2008

Zatüerdz€nie sp6sozdeia z
2t2009

3t2409
Zniea statutu KJajoweeo
C€nl,an Bezpieczdistwa Ruchu
Drogoweso i nstúowienie

Zawddc u6os]' z Powiatoryn
U¡zeden Pncy w Nosyn
Saca o zorsmizósd,e nuu



zakresie realizncji .elóa ¡t¡rurol)(b Krajosego Cenrruú

a) wspólpúca z Vojewódzkimi. Miejshni i Powiaroqlmi Komc¡dmi Policji
pzy rcalizacji prog¡aúó\' m ¿ecz pop¡awl bezpieczens[€ w ruchu

b) Op6cowfli€ i produkcja ú¡rerialu edukacyjncso ..CISZ^ -

Maledal .lziahjqc], na enocjc. poküüajy nagan¡e ,&ho]mi! pieszych o¡az

c) wspólEálizacja akcji p¡onlakrrz¡ej dla dzieci z leEnu sojcwódrru
Sl4skiceo N Donu Muzyki i faúca w Zab.zu.

P@dsi9wzilcie Ealizo{ane w úmlch kampanii --Rok 2009 rok pieszeg."
ski€rosme do d2i¿ci z teEnu \oje$ódrwa Slqskiceo. Inpreza opúcz czeici
lopula4zujqcej *laÉcñe z¿.hówánia i postar)' pieszych jano uczeshikóir
¡uchu drcsoweao. za{icrala c7e{ó dtysr}czn4 rv któ€j $rra¡ila m.in. znda
liosenharka Majka Je2ouska Orsanizorva¡e i obficie nasadzmc konkusy
ñedzy na lenat znajo¡1oici pr¿episów ruchu drcsoseeo i 2acbowai pidszlch
w ryn p¡zypadku dzieci, stanosily uat¡akcli nienie calceo pzedsiewzi$ia.
wpogÉni€ szialo Ddzial 2800 dzieci.

d) Opúcowa¡ie i$jdrul nderiálu inromacyj¡ego skiercwmeso do üczer¡ików
tuchu droso*ceo w *ieku 60+ \spólp¡ac! pzy orymizacii akcji
profilaktycznej ..Dzieñ Bab.i i Dzieí Dziadka

e) Op6cowi€ i pzygolosanie naleiálór popularyzujqcycb be2pieczeósrwo
rv ¡uchu drcgov).'-ñ ulotki infomac] inc. plakaty sLerówlne do
nielnonioDych nzytlovników &ós.

f) Prcnocja elenenlów odblakovych mzda$anic kurrek z elenen¡ani
odbldkoulni, lmpekodblaskosf.h, plec,ktu.

g) wspólorgdizicj, Zj¿du Molocyklhtów v Pozmiu. pzysorowúc koókursów
ze znajonosci p¿episós w ¡uchu drcsoqm, utundoNmie msród w fomie

b) wsFólpúca pzy realizacji ¡lnu dla dzieci ..Sznupck iád2i jak bló bezpi{h)m

Bd4c Parne¡en prcgrmu ..2009 rok pies4go Küjore Cenlrun
Bezpieczeíst$a Rüchu Dróeowego wl{rzylo sit w realizacjq fiü¡u
edukacyjnceo skierowanego do dzieci ..Smupek ¡adzi jak byó bezpiecznyñ na



diodze. ¡ilm w porczunic¡iu z pozostatlni paíne¡ani vydúo v iloÉci
r0000 s ¡ .  /o rJ l  on  pr -k r ,1  ' lo  . / lo t .  f l /ed . / to t r .  teJ ,o ie t  po t ,  ,
. J rganr /ac j  ¡oprcu¡d !  . ¡  ag¡dn ic iabe- f  . /en . . r "u ,úhrdrcsout r

i) wsplEie rrec7-oNe Policji w rcatizdji
bezpieczelrwa \' ruchu d¡ogo*lm

puek¿dnie alko sogli do Konendy Miejskiej policji s Tamowie
i Konendy Woie$ódzkiei Policii e Lodzi.
przk@anie na r4cz Komcndy Slolecaej polúji kombinezonów
notocyklosyh w iloici 2l konrplerów.
p¡zeke¡ie ¡. ¿ecz l<oÍend) Miejskiej Policji w wDclawiu
kónbinezonó* notocyklowych r iloici 4 kompterór.

j) wspólorymizacjap¡og¡amu pdilakllcznego dh d¿ieciz lonr¡ia i okotic.
P¡ogrm skie¡o*any do ¡ajntodszych u.zesr¡jkóq ¡uchu &ogoNego.
propa8u¡qcy koni€cznoió ¡oszenia odb¡askó$,. Uar¡akcyjnióny pzedstayicnien
tearnhyh Uczeshict slorks¡ia zosrali $l'poslrnia w klnizelki odblskóve.

k) wspóbraca pi2y realizmji ..Olnnpiad), Bezpieczeísrsa .. w Kielc&h

Ol iBpiada odby la s ia 20 lis ropada 200I Tosrlh zorgmizov¿na przy Mpótpiac y
Idców Kiera sp. z o.o.. K.i1e¡dy woie{ódzfiej policji, w;F.¿dziiee;
Oíodka Ruchü Drcsowcgo, Kuratoriun olRiaty v Kielcach
W..Olimpia{izie Bezpiec/eúsl{t wzialo udzial: 15 I - ósobo$rch d¡ur}n z
lcrenu wojewódrwa SüietokJzlslieso_ }){onionych * drcdh eliñinacji
wojewódzkicb, klóre dopingowane byll pt2ez 20 jO cobowe druzyn,
kibicós. W sunie q olinpiadzie ruielo udzial ok. 500 - 600 dzieci. uc2niów
kls 6-tych sznól podsúüov_wch wójewódám Swietokizyskiego. w pavilode
wyslawiono pojazdy policyjne, stMy Fo,¡mej i Mjska. Otimpiadzie
lo$Ezyeylt pokazy ¡alownictwa drcsovego. udziela¡ia pieNszej pomocy. w
parvilonie hajdzie nicjsce kilka $ohk bgo}],ch isrlrucji zwiqzanych z
bezpi€czcóstsrn nie lrrlko na pohkich dmgach. n.in. KRUS. r2by Celnej or¿
PCK. w pzesach poditdzy kontuiencjami odbyiy siQ pokazy nody
odblakowej oie $'st€py artyfycme s vykonúiu nlodziezy z niejskich
o¡¿ wojewódzkhh i¡s$ucji kultur!. Podcas lñania oliñpiady, wac&¡o
'Ceny¡katy Bez¡ieczeúsrú¿ dlrekloron s¿ót podsl¿worych, kóE bÉty
udzial w ko¡tbie maj4cym na celu qylo¡icnie najbadziej bezpiccznej szrory
podsta{o{ej w WojesódzNvie SsietolJzyskifr. Pomdto $ czasie nasdi
konkusówych dzieci mogly zdaNaó eezani¡ ¡a kaÍl Dwercsa
i no¡ororve¡owq na qrecjalnie przyeotowanyn niat€ztu ¡uchu drosoNeeo.



l) wsñlorg¡niacja poüaroN)ch etininacji do tumie¡5$ bezpieczeístwa rv
nchü d¡ogoryn w Norym S4cn, w lyb uliDdosmie át¿lcyjnych nagód.

m) Pzetaznie m zecz Zespolu Szkol w Zyru fdtonu rv c€lu p¡osadzenia
zajq¿ z udzieldiá pi@s¿ej poDocy.

r )  f . a r D r \  ¿ p r o g m u . . b . / P I  r  / \  |  - L - L L  :  (  / Y r

. .B l - lP lF( lN l l  (H{ l  \ l l  /w .  ro  ogó lnopo 5k i  pJgú 'e¿  i /o {¿1)
puede wszystkim poprzez orsanizrcje $ninúiów prcpagujqcych zagadnienia
bezpieczeislwa ruchü drog¡wego. Pizt vykorrystaniu rcbniki nultimedialn€j
pÉzentowde s4 teici slu¿.lce poglebianiu ísiadonoÉci spoleczem$a {
zal$ie as¡ozeí rynikajqctch z ¡ieslosowania sia do prpisów rochu
drceowceo a rakze p¡,edrasiüe sQ skulki b¡awry, Iekkonysl¡oaci i b¡aku
syobr¿ni. wsküuje ¡a pzyczyny $rpadków or¿ p¿ekuuje iófomacF na
rer¿r  beTpet /en iq  r '  d ro -a ! l  EAonr .  Uc /eqr i . )  .e r '  '¿nJq mt {
nozliwoS'j sp.awdze¡ia ssojcj wieda w z¿tJesie zn,jonoaci prepisów ruchu
drcso*eso bio¡4c trdzial w konlursach. Sedinúia organizowane sq z üdzioleñ
Policji oi¿ Prf,dslaücieli imych Iokalnych inrfucji dTjalajqcych ¡a recz
pop¡a$r bezpieczeístwa lj. woFsódzkie Oírcdki Ruchu Drcsowego.
Vojewódzkic Rady BezpieczeúslM Ruchu Drcsowcso, Wojewódzkie
lnspekcje Trdspófru D¡oeoweco. Drugq czeÉó seniüiun stánowi Eñatyczny

Prcsr¡D czeóci szkoleniowej ,,BEZ?IDCZNID CECE SI4 ZYC!"

Loeólne zagadnienia dotyczqce bezpieczeústwa w ruchu drceolr1n

2.Przyczyny i skütti wypadków d¡oBorrch.

3.A¡aliza zachowm ucastników ruc¡u drogo{ego.

4NiecbJonieni üczeshicy ¡uchu d¡ososeso.

5.Profilallyka b¿pieczclrwaruhudiogor*go.


