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Drogowego: Agala Atua Wrcbl€wska zm. 33-300 No*y Sqcz, ul. Ryb&ka 14

Z¡r9pc. Dyrekrorz Knjowego C.rt'run BeDiecreú er Rücbú Dmgowegor

Wikto¡ Jednorowski, d. 00-821 Wesawá, ul. zlota 64166 ñ. 80

Sekret¡z: Mmi¡ Rojn4 zm. 33-300 NorT Sqcz, d. Dlngo@sKego 37i

9. R¡d¡ Kr¡jo{ego Cc rum Bepi@eúslq¡ Rucbü Dtugwego

P¿ewor¡¡iczrcy R¡dy Knjow.go Cmtrun Bepieen *r Rüchü

Dtugoae8o: Múie Sl(Jzt?iec,

Czlon€k R¡dX Kmjoúcgo CeDtnn B.zpiecetutr¡ Ruchu Drogowego:

Czlor€k Rldy Kr¡jow¿go C€¡trub Bezpieqeúsrwr Ruchu Drogow.go:

10. Zgoba¡¡ze¡ie ¡u¡darorów

¡údato¡ Mdiü Sk4?i4

Fúdato¡ Zetu! Szpilka



11. Cele sialulose F!¡d¡cji

celmi KFjoweso Centm Bezpieczensña Ruchu DrogoNeso s4:
1. pDpaso$oie zgad¡ien szeroko roanianeao bczpieczeístwa s t)m

w szcreCól¡oici agadnieí ^vi4zmych z problcnatyk4 ¡atoMiciRa orz
ochúny ludnoóci pop¡rcz o¡emizcjq ñasowych inprez szkol€niowo -

2. p¡opaeowmie agadnieí ochrony iodowiska
L oemiacja ógólnopohkiclr akcji propasüjqcycü zg¿dnie¡ia s-roko

¡omiucso bezpiecañstsa,-BEZPIECZNIE CHCESIqZYÓI".
4. tsr¡ade nate¡ialnlch i orgdiacyjnych waru¡hós do konlleksowej poüa$T

bezpiecaóstva i ochrony iodo{iska.
5. popiermie i pronowanie dzial¡l mie¡zaj4cych do popra$f bezpiechistqa,

¡ato$¡icñaj ochrony ludnolci o¡¿ ochrony írodowiska.

(Jajose ce¡trun Bezliecz.risr$a Ruchu Drosoweso realinje swoje cele popuez:
L wspólpraca z instytucjmi publicznymi w %zególno3ci wspólpúca z Policj4,

súa2q Po22ñ4 i o¡smiucjmi pozdzidow)ni dzi¿1aj4cyni w aklesie
objqlym celani (rajowgo Cenr¡um Bczpi€czeústwa Ruchu Diogoveco a latze
z osobmi ñzycayni \ykmjqcymi zainleresoweie tyni celami,

2. wspiemie dzial¿lno3ci i¡styucji i o¡gdiucji odpoüedzialnych a lad.
porz4dek, bezpieczeístso oraz ochrc¡q iodowiska.

l. ¡.pularr'z¡wanie asadnicó bczpiccreóstwa i ocltrony iodowiska
w mónedi4h orü $¡dasrictwachj

,1. i¡spüosanie badaí p¡zyczy¡ powraüdia agú2eñ i ich wspóIfiúnsosdie.
5. p¡owadzenie, Rspiereie, pronowmi€, orgoiewúie, inicjowmie i twoGhie

wanúnós do Ealiacji dzialalnoaci spolecaie i gospodaczo u¡,recbej w lym
dobó.  ¿)mei . ,haD$r rMei .  o ; .üa .oue j  i ra iM ne.

6. prowldze¡ie dzialalnoici oíwialowej, orgei2acja smindiów i sztolei, ku6ów
cdukeyjnych, was¿atów, konferencji,

7. podejñowúie dáalaí .a ¡zecz Daoju kuhüy i oclúony íodowiska,
8. prowadzenie dzialalnoÉci ryda$nicrej,
9. Bmmadre.ie Sodków piqigrrych i asobów mare¡ial¡ych na uecz inst)ocji

Ealiaj4cych cde kajowcgo Cenl¡m Beztieczelslwa Ruchu D¡ogoresq
10. prowadrede dziajálnoíci ány$j/caej.

13, Dzialal¡osé w z¡kr6¡€ r¿¡li,¡cji c.lós ralulosxch Kmjor€so Ce¡trun

Bezpieczeists¡ Rüchn Drogowego.

A) Ws!ólp¡aca z Wojewódzkini, Miejskiñi i Posiatoryñi Konendmi Policji
przy ¡ealiucji prog¡amós ¡a %cz popralt be2liec,rústwa x ruchu



B) Realiacja akcji pofil¿kycáych dla dzieci
Rcalüacj¡ plogr!ñn 

"Mod¡ 
¡r odbl¡ski"

P¡ogrm ma fomulg ko¡kúsu akoicm¡eeo fimlen pol4czo¡ym z stslgpeñ
ánystycarm. Skiercwdy do ¡ajnlodszycb Dc2estnitów ruchü d¡ogowego
ucaiów kl6 I-lU szkól podraworycn, klór4 najq z zdmie przygorowa¿
porü nodtr odbldkosei Celeñ ko¡iusu Fr zchQ@nie íodoüská
muczycielskiego do rporvszech¡iúia sze¡oho ¡omieego bezpieczníwa
ruchü drogovego, zai¡te¡esowúie dzi{i t€maiyk4 bezlieczeísrwa w ruch!
droso$trñ o¡u popmwa bajomoóci zóad bezpi€cznego porusznia si9 po
drogach, w 20ll zcalibwoo pDslm w Pobeiu. Raszosie, Tomiu,
Nosyh Sqcn, lodzi. hor¡clawiu, Sqpólnie Krajeúskin. Bydgosazy. cdlni
iF lb lae l  l  )da/en a /p-onrü. l t  o( .6  t ) . .  o / iec ia low

HARI'IONOCRAM RIALTZACJI PROCRAMU \v 20] 1 ROKU
l5 ma¡ca20ll - Poaai Sala Ko¡gresowa Tareów Pozúnskich
¿t*  ern"  ¿01 tu( . /ó \  l i tmol 'a  Podlcrpd l l ¡
li {tes¡ia20l I Ló.12 FilhmoniaLódzka
l5\%Énia20ll Noly Sqcz - Anñtealr
l0l¡topada20ll InoMoclaw - Aula Palsl*owej Szko¡r Muzycdej
02tru¡lnia20ll -cdynia Hala cdynia
06 srudnia 201 I - Stpólno KJaj€úskie - S9polelski Dom kuhry i s¿rki
06gtu.lnia20ll Bydgoszcz - Hala Asb¡ia
12 giud¡ia2011 Elbl4e - Ki¡o Swiatowid

C) Re¡lizacj¡ k¡úp¡¡iispoleczn¿j MOTOPOZYTI/WNI

Iv Eu¡opejski PioCraD DzialajL ¡a R2ocz Be4i*znsim s Ruchu

Drcso*1m wsk@je sieden slraiegicatcü 2adan p¡owadz4cych do ¡ealiacji
g]ó$ncgo celu jakin jer ob.i-nie liczby olia¡ inie¡r€tnycü o poiowg.

PFzenlosoy prcjekt skupia sie ¡a jednlm z nich wkacaj4c róMiez na
obsT¡ d¡ugieso, co powóduje ronpleksowq r€aliacje akladaych celów:

. Nor. podejícic do notocykl¡lós (zadmie siódne). .tak sskmiq

z€b¡me dane! w osiahich latach wl¿inie w tej erupie üz¡kowników

.lróg hotowflo ¡ajmicjszy sFadek liczby ofiü óni€rel¡ych.
. Udosko¡alenié systenu szkoiedoweeo dla uyttoMików d¡óe (zdmie

Konisja Eu¡op€jska wskáaje na koniecaoóó edutácji i s2loleí * akesie

bezpiecznsiM ruchu drcgoqego, co mialoby na celu mimg zchomi
ucasñików poj¿dów (w ryñ iv)"adku d*lkolo*rych).



Pújett MOTOPOZYTfTINI qchodzi ato¡ mprcciw wrmogom

staüdym p@d pojeklani imosacyjryni, mówi4cyñi i¿ dzialúie ma
pzy¡ie¡¿ to¡ketne insl¡menty !¡zy ich dotychcusoryd b¡a.ku. ?rojekt Da

zten chaalder ituoweyjry bowien ¡in noq¿tdslie,

hiestosowee .lo rej pory m€tody, m !,Eyczyni sie ¡ie tylko do Eaiiaji

abowiqai ña aerie niedzymodomj, ¿l€ m spzyja¿ redúcji kosáów

spol€caych wy!ádlúw tonúikeyjnych z udziál€n notocyklistów.

Se-sólnq uwagF ¡alezy Móció m faK iz aie podejicia do

nolocykiistów nie jest njdo¿liwa popmz popnwq irñ61¡uttu¡y üogow€j,

zúeze ie, 2. .tÉdzi o pa.lejict¿ omcz, i2 klucm jest p@prcwada¡ie

aiey spol€caej w skali ñak¡o w podejsciu do notocyubnjw, o¡¿ miey

ahowü wszystkich uczestników ruchu d¡ogowego. KONCEPCJA

PROJEKTÜ

\vyda%nia rc¿li@wme w @ach kdpúii:

.l-2patddúlta2oll szkolmia dls motocyklistó\ E lizowee w

?d-tn€¡stwie z Minisr@twm Inf¡aruktu¡y. Xsjowq R¡dq Bezpiecftóstw¿

Ruchu D¡osow*o, Szkol4 Wyzsz4 lsyclologii Spoi4aej w wdawie

o@ Ochotriczq SFE¿4?o2me WüsawU6ynóww ¡61lpuj4c)m

Bezpi6rels1tr w tuchu drtgó*)T

l Osólne asadnimia dotyczqce bezpieczístwa w ruhu dmeovXn.

2. P¿yczyny i skuüi s}ladkór tlrogoqch.

3- Moiocyklisla w praü€ o nchu drogo{'l¡o.



4. Doskonalenie Érodkós bezpisreósim s motocytlach.

5. Najczestsze psychologicae przycz)ny niessarc$ mia si? w s}fúcjrch

dcsienia pomocy, nozlire nechMihy züqksajqce sae na

zme¿?owie si9 w srrnacje niesieóia ponocy, ,,Psychologia nuduru',,

czyli nieco o l)m dlaczego ratoMik ünie¡ byó obalowey.

Pi€Msa poñoc w *$adkach dJogosfch

l. Osólne zgad¡ienia ai4ae z mloMictweo hedycalm: occ¡a

!¿}tomoíd, szybkie bada¡ie ur¿owe, specyfika uaáw

konúikacyjnycb ü dziei.

2. Zagadnimia púMe w zakesie udzi€lúia pienszej pomocy - edu*cja

lekn pz€d udtelanien ponocy.

l.ldentyfik¡cjazd@ia,

4. Bezpiecaásiso ntoMików.

5. Udzieldie ponocy dzi€cion poszkodow@yn w qTa'lkach.

6. Psycnobgia súesütraunatycaeso.

L Et¡py dzialtui ratoqniczych.

2. ?zyst{rienie do udziela¡ia pomocy.

3. R6usc}1mjakq¿miom oddechowa (RKO).

4. Specyñkacja uááw konbikacyjnych - Jak ntowrc notocyklistF?

5. Óüczeria p¡aktycae - s)bülacja zda¿enia drcsoweso.

. 5 lhtolada20ll-konfe¡encjap6ovayMitristdsrwielnfrút¡rlduryz

udzialen ?ma Mi¡islra Radoslawa Sl9p¡ia. Partne¡mi pEdsiqwiecú oru

. 23 pa¿dziemila20ll p¡aktycñesztoleniedlañotocyklistow.aloze

. l'1.{opdda 20rl zúCUoqú.e ñobpo/¡)an).h w rsc.riacJt

zddzenia drogowego w Wds¿üq *]du€nie realizowane mpól¡ie z

Fudacjq Z€b¡4 Kone¡d4 Stolecme Poücji

Cyklicai€ realizowee s2l<olmia na lo¡ze dla motocyklhlów w w¿luüe

orú szloleria podstawowe z ponocy psdredycmej.



D) Realiz¡cja progr¡ru ,BEZPIECZNII - CHCE SI4 ¿Yót'

..BEZPIECZNIE CECE SIE ZYÓl ro oeólnololski progrm ¡erli&wmy

prde wszyslkin pop¡zez orgdiz&j9 señl¡dió$ p¡olagujqcych zgad¡ienia

bezpiecaístqaruchudrogovego. Przt wyko¿ysrariulechnikinullinedial¡€j

pEzenlowane s4 tresci slu¿4ce poglgbieiu süadonosci spoleczenstm *

akresie agrot!ú Dnikaj4cych z nierosowmia siq do p¡zpisów ruchu

dmeoweeo a talre !¡zedrawimc sq skulki b¡aRlry, leknonyól¡oici i b¡aku

*ryob¡aai. Wskmj€ na p¡zyczy¡y trrTadków o¡¿ p¿ek¿uje infomeje ¡a

reñ,  be¿p'e erq\a r ,  doga. \  tg io l '  U-r .mic)  serúdór  naq

noAi\oÉó spúsd*nia svojej wiedzy v 2,lresie bajomo3ci p¡rcpisów ruchü

d¡ogoveeo biorqc udáal w to¡küsacb. Sonina¡ia orsmizosme sq z üd¿alen

Policli or¿ Pzedstasicieli imych lokalnych insl¡ucji dzialajqcych .a rzecz

popn*y be7¡iec7€ñstwa tj. Wojewód2lie Oíodki Ruchu D¡oso$eso.

wojewódzkie Rady Bezpiec4nrwa Ruchü D¡ogosego, Wojewódzki€

Inspekcje T¡anspo{u Diogowego. Drugq cz9í¿ senimiun st¡nowi

tenatycay vrsiqp anrstyczny w 201 I ¡oku aealizowúo l3? spo¡kan. kófe

zemmadzilr ok 90 trs. ucustdków.

senindia odbyry siq s nal{puj4cych mistach:

Kañienna Có¡a. Jclcnia Córa. Walb¡zych, Czgslochowa, Boleslaüec, Opole,
wreania. w4erowicc, Chodtez, Pila, Tmobreg, Sl¡lowa Wola, P¡d*o¡sk,
Jdosla$. Wdszwa. PozEí, Rzszów, LubacTów- Tonazó* Lubekki.
C¡icho, Milicz, Krotoszy4 Góra, Ra$lcz, CoslÉ. JaDcin, Ostr*szóq,
Osrórv wielkopolski. Kalisz, Migdzyrac Podlaski. Biala Podlaska, kainik,
Cheln, Wdsa$a, Torui, wtoclawek, NoRy Toúyól, Mildzychód. Kolo,
Koói¡, sochacrcw, ztra¡dów. ZanoÉó, BilsoÉ.i, Súok..tólo. Kros¡o, Tczew,
srdoeúd Gdmski, Sepólno kajeúskie, Chojnice. Malboik. Kwidz)t, Gdynia,
Kluczbo¡k. Nmyslów. Bzeg, Nysa, Slftlce Opohtic, Kq.lzieu yn-Ko¿le,
Puhust. ciechanós, Floish
Wyszków, Osr¡ów Mamüeck!. Sokolóp Podlasti, Siedlce. GNoli4 Weka,
Kielce. Srcda wielhopohka, Sren, KoÉcim, Lesmo, ZaNiercie, Racibóe.
Pulary, Kr6nlsla$. Hrubics2ów, Wrcclaw. Dgbica. Tmów' Lódz,
w!¡sawa, Losic¿. skimiewicc, RaNa Múoüecka Ton6zóR.
M¿o*iecki Opocao, Piokków Trybmhki, Nory Sqcz, Radonsko.
Belchatóq Sieradz. wielui. wierusáw, Klp¡o, Osllowiú Swifokruyski.
Sldachoüce. Busko-Zdrój, kdr&jów. Mrqgowo, Olecko. EIk, Olsziy[
Mielec, Leenic4 Lubin. Klodzko, Radon, Simiatyca, Biehk Podlaski,
Zmbrów, Lonz, kaków. Crudzi4dz, Inomclaw, Cdy¡ia, Sepólno



Kiajeóskie. Bydgoecz, Ptuecz Cddiski, Elblqg. llas4 Ostuda. B¿noszyce,
Kqli4n, Süwalki, AugBtów, Slupsk

Prosr¡n cz9íci stkolc¡iowcj 'BEZPIECZNIE - CIICE SI4 zYC!"

LBezpieceústxo s ruchu droeoxln jáIo probleñ slolecay i ekonomicay.

2.P¿ycztny i shütki wypadków dúgosfch.

3.Analiu zcüow uczestnitów ruclü d¡oaorreso.

4.Nieclnonie¡i uczestnicy ruchu dosowego.

s.Nietrr oíó jaro Fdna z pzyczln $Tadków drcsorych.

b.P¡oñlallyka bezpiecaóslwa ruchu droeoireeo w Egronie.

¿iczna liczb¡ seninarió{: 13,1
Liczb¡ uczestn¡ków ok, 90 tys. osób

E) Proñocj! eleme¡tów odblls*oslch rozdaweie kutek z elen€nlmi

odblaskoslmi, lampek odblaskoprch, plecakóq, opasek odblNkoqyc¡,

F) P%k'aie do sali T¡adycji Konendy woj€wódzliej Policji w Poasdn

kulbali oficeBkiej

C) Wspólo¡emizrcja alcji prcfilaktrca€j ,Irechodniu pani9tajl Sanochód nie

za¡rzyna siq w niejsu!". ..Zapigcie psów lo chwila, kló¡a note zd€cydowaó

o t$oin zyciu nalcrc¡ie Wojcwódtu Slqskiego

H) Odaaha a ,,m8azowuie ¡a ¡zcz bezpiezústqa v ruchu na dosach '

e i n . ! e , t ¡ d d b r b q
I enri ci. kd4 D @ ¡td {sru¡ lrr

xtóprúrhF3roüll 4,bdrqny.¡@f¡l! j4dr,l(caD!.

ros Fr qübv j*o !r¡ q0¡ ljfrh D.

¡ ! i | d ! . n . { r ' ! q ¡ f . & 5 i q d
soh] fds 5r Fd Frrcyi¡Fi

F r¡¡ 'ñ Fhi+fh iú¡! ñtus¡ dbp
¡9|]r4FF4tsD{n@isfojt] ikl
ir]¡s(DN!¡Frsi 'Dn4o!446úi

^Fhvñb.¡,s Dycrb.kj6rpcúh

h4 ro s eh 0s'!¡ s( ro Ee¡ e4n



13. Opi¡ glómych zdleú pnmych (br¡k bepo¡r€dricü skotków fhuow.h)

20tl spnwozdtuiá 6r@owego a

Z¿twiddz€rie spFmzdei¿ z
\t011

312.r11

14. Opir glówry.h zit.ftó pdMyci úrjtcycb skútki fn.uos.

¡. Uñora poni9dzy k¿jowyn Cent¡M Bezpi@ElstM Ru€hü Drogowgo

d Os¡odkim Szkoloia Zarcdorego AIMA S!. z o.o. z siedzibq w V6awie

ul. KmpatEy 26, 00-542 Walgw NI¡ 522,26{6-162 w spawie

sapólorgdiaji Fmi¡diów.

zawára üowa swoluje dwojarj€so ¡odz¿ju slalki ñtmow:
- wiq2é si9 z kosáúi orgeiacji
- sta¡owi áódlo pzychodów z tytülu o¡eaiaji sdiúiów.

15. Iúfon¡cj¡ ¡¡ t€ú¡r pror¡da¡.1 drt.l.lno5.i sospo¡kr@j w€dlüg rpi!ü do
r€jstn pn.d¡iebio¡cówKnjowcgoR€jstm S{dw.go.

P@dniol dziatal¡o!.i:
- Pozostale loazkol¡e foñy ksztalenia gdzi€ i¡dziej nie sHstdtow.

¡KD 85.598
- ?oz6iála dáalaholó }}d.Mica (58.19 Z)
- Dzialal¡o5ó wslonás¿jqcs rystaüoic F¿dstaü.ú dq¡sty.aych <D

90,022

PosEd¡i€ll! w sp@daty c6u i niejscd ú ele Ekluore w n dieh

drukowyoh 73.12 B
- Postd¡idwo w slrzdezy czm i ni€jsq B cele rekldowe

w pobslalych úediach - 73, l2 D

16, Odpily uche.l Z¡Eqdu wz¡hoe ü



17. I om¡cj¡ o eydoko5ci ürylf¡úych przycüodów.

lE. f¡fodrcj¡ o lorie!¡o¡ycb ko!zt¡.b.

19. Wyrik ru.¡sosT brutto: 13201,83 zl
Pod¡tek docüodowy: 53,00 zl
Wytrik fdNory Glto: 13,1,18,83 zl

20 K

5t4,243,16z]
23.188.90d

Iüe Dachoilv oodcür€ 122,59 ú
Pr¿yc¡ody f]]trow€ od std¡ Érodków
ioierlY.! .a nchu¡kach

537,554,85 zl

4.76¿,80
I t3.994,58
t49.541,60

800,00
150.118,50

sFl.cae i ime swirdcai¿ ts.4s624
87.955,38

?ozosle kosziv omcürc t.2t5-92
2n,0011

524,353.o2.r

.l¡t¡olci ¡t¡tútoF.¡ ¡ ¿otDod¡rc.

4.162,8021
l l i  925,11z l 68,87t

Czynz i url¡¡i biomr. t?.681,9s zt 15.347,86?)
Wy¡¡gúdz & bep. 3pd€me i i¡re 114 8E2,12zl 50.912,62 zl

81.0r6,50¿ 80.828,7021
Ophty ¡dmc i ¡ot{r¡.tb. 410,00zI l?0,00 2l

11.44224 d 15.119,13 2l
ó.960,00,

R¡ZEM 159.551¡2zl 16!.307.78 zl



21. tac[od! z dzi¡l¡lrorci 3t¡iütoscii eosDod¡rczei

Rozliczerie üi¡l.l¡oici st¡tu towc i

PRZYCIIODY
wypr¡.otrror zysü z bict¡cei üi¡l¡lno¡ci 2011¡. 148.1t3,50
wypn.or .or  z}skzz0l0 r . 2216,15

2 l 1 8 8 , 4 0
RAzEM l7l .8 l9,r t
KOSZTY
I<o!zry ai4z¡¡ez rerlü¡cta ad¡d r¡lu¡owych 3t9.551.32

I 0ó6,00
R¡ZEM 360.6t7,12
zysk bruro - 3rodki do rykorzyr.ü¡¡ f, 2012 i
pzed potrsce¡icn Dodltku

B )0r ,81

51,00
Sndki do trrkorzyst¡¡ia w rokü 2012 ¡ na 11.148,81

I¡fom¿cj¡ o sf,soko5.i uzyska¡ycb przycnodów z rrod¡ebúi€ni.n icb ,róilel
Funddja de Ealibwála odplahych Swiadc-n w Imch dzialai sranÍoqych.
Ot¡zynHe dmüay 23.1 88.90 zl
¡uddja !¡owadzi dzialalnoló gospodmzq, z hórej w ¡ok! 20ll uzyskala
pzychody w vysokoii 5l1.96ó.ól zl

23, Irforbftj! o ftucc¡torvd stosü¡ku przycüodu osi{gliei.go z dri¡l¡lnoici
do prry.hodu osiü¡4lego z pozor¡lych ,ród.t
- $osúek pr¿ychodu osiqsnigreso z d¿alalno¡ci do przychodu ogólen 95.7%
-stosu¡ek púychodu osiqgniereeo z poasralf,ch Aó{bl do pr4¡chodu osolem
4,3Yr

PEychody adlüs ro¡lzajü

OPP
Pzyctodl a !pn€d¡8
wyrik z pomralej dzi¡l¡lúolci operacyjnej i
¡Izi¡l,l¡oíc¡ fiú¡trsoyej /koryguje wlrtosé
Pr¿Ycüodór ze spredrrv/

-305.13á

wr p¡rcon¡ny 
" 

2010 r, a!k 2 276,75z]
Dsros¡zny nic¡is¿Te otB E¡¡c 2l  r88,90 '
Wypncoe¡ny biq¿qcy zy3k z dzi¡l¡hol.i
Cospod¡tuGj w 2011 ¿ /pusn¡mtry ¡¡
.e¡lürcjf c€lów OPP r 2011 i//
{p¿ychody ze ¡p¿edai + $!n¡k korysrj4cy
spzed¡¿ - koery {rzi¡l¡lno¡ci gosDod¡ruzei)

r48.t ' ,r0¿



24, d

25, D¡¡€ o ntrudrie¡iu i nxtr¡srodze¡irch
Li.zb. @ób r¡lnd¡io¡ycn w tu¡d¡cji z po.lz¡¡reE redlus
l¡rMúk ¡ z r?od4b diem o¡ób z¡trud¡¡o¡ych *yh€¡ie

r8.261,64 ¿
|.544,1121
1867,40 zl
)69,20 zl'10,570,24 A

Fúdacj¿ rie ut¡ud¡ia m Mowe o p¡et osób zdg¿zlwych sylq@ie

w dziálaho3É gospodNzq.

- Lqe¡¡ krot¡ *la¡g¡o.lzeú rypl¡.orych pn.z ft¡úd¡cjn z podzi¡lcn ¡¡

n}¡¡srodz€¡ia, ¡¡grody, prcnie i i¡ft 6wi.d@¡i¡ r ryod.tb¡ie¡icn c¡¡o5ci

tych srargrudzcn Nób z.rrudnioúycb wylqcai€ v dzül¡lno6ci gospod.r@j

¡) ttczn¡ kqor. raú¡grudzoi - 150.318,50 zl

uno*f, odzie¡oizl...¡i¡: ó6,5i8.50rbruro

unosf, o Pnct, 83.800 z,l

b) ryDgro¡lz¿¡¡¡ dób atrudnio¡ych v ni{zk¡ z dzid¡l¡oiciq

sospodrrc4: 41.900 zl (übow. o pr¡cc)

c) w ryi{zku z dz¡¡hl¡oici{ st¡lutw{ Irmi€: 4l .900 zi (mom o p¡e9)

WFokoSó tumego lub p¿ecidD€go biqilcz¡ego ryy¡.gmdr.lri¡

vt?hcú.go lieDi. eloúkoú z¡z{dü i ü¡ych ors¡¡ów ft¡d¡cji oro mobob

Unowa m ca nieokrcÉlo¡y

Unowa zr€rta ¡a ca olreilo¡y z
ñoriwici4 p¿edlu¿e¡ia

Unoy¿ zw¡ia m ca olúeSlony
mo¿iwoície p@dl¡¡zmia



kierujqcyn ryl4ah¡¿ dzi¡l¡lrosciq gospoiláreq z podzialcn ¡¡

nT¡¡grodzeria, ¡rg¡ody! Drcnie i ir¡e

Wyszcgólr¡en¡€ l¡rowiskr

54000,0021

0,0021

c¿ónkóüe Rady Kmjoweco Celt.un BezpiecrenstM Ruchu D¡osoweso nie

Pobicnj4 *lrnaero.ten

Nie przlz¡ano adnych pEnii i nasród.

Fu acja ni€ udzieldr po¿yeek p¡enin¿ny.h

- Wydatki ¡¡ *y¡¡grodz€¡ia z tylulu übór ,se.i¡ nie doiyczy

Krúry ulohor¡rd na r¡chunk¡ch batrkowych ze yskm¡ien ba¡ku: Multi

Ba¡i k*oLa L540.24 zl.

Fundr.j¡ n¡€ r¿byl¡ t¡dnych obüsacji i akcji,

Furd ¡cj ¡ ¡ ¡€ n¡ byl¡ trdny.h rie.! cboñ oici.

¡u¡dacja ¡¡e n¡byh frodków rMarych.

- w¡roíci akbnóy i zoboviqzai Iütrd¡cji üjtlych ve *l¡Scirrch

spr¡wozda¡¡ach dl¡ celów fatysryczrych

" ,&rlr? tRare 4.827_43 zl

- aklnva obrclowe 145.286.97 zl

- kapilal *ls¡y 40.000 zl

- mbo{i4aia i rezfly nazobowieaia ll0.ll4.40zl

26, Dzi¡l¡lnoóézleco¡¡ pnez podbioty prístwove isrmonqdosc

We rma¡iu 201I mku fmdacj¿ asá¡1a z MinislcBlwcn lnlrasl¡rklury mowq,

kloEj p¡zedniolen bylo ówiadczenie uslus p¡omocyj¡yc¡ podca Ealizcji

k@ldii spolecdej,.Motopozytlani'



2?.IúforbftF o rozlicz€triach furd¡cji z tttüIü ci{¿4cycb tobowitaú

podatkowycü, ! t¡kié { 3pnsi€ drl¡düyci d€*l¡ncj¡ pod¡iko*Ycn

¡údacja rczlica st z lll Uzedd skdbotrtn w wdszsie puy ul Lindleta 14

z lytd! podaltu dehodow€go od osób fizycñych. Na dzieú spúwozdania

Fudacja ñ¿ eboüqaia lnjlkoteminove z lt1¡lu Podatków, ubezpGczeó

$olecaych i imych óüadczei n^ ksóre 4s.962,12 ú - zapad¿l¡osó na styczeó

2012.

28.W okrBie, którcgo dotyczy sor¡wozd¡ric ri€ pmpro*¡dto¡o ! Fütrdtcji

Pzedlozone sprawozdmie dotyczy dzillal¡osci ¡udacji w rcku 2011. ¡udmja

wlio¡zystüjqc dorychcaowe doiwiadcrenie o¡u müqae ko ally zmie¡a

rodijaa $oj4 dzialal¡osó. w 2012 mku pldujedy kon¡ruowa¿ prcs¡u

,,BEZPIECZNIE - CIICE SIE ZYCI . 'MODA NA ODBLASKI oT¿ Kmpmjl

..MOTOPOZYTYWNI" a talze rc¿lizowaj no* p@dsigwil.ia J€sleimy

przekona¡i, 2e nasze dzialmia p¡zFiosq dalsa l}mi€ne skulki dla pop¡asy

be4iec/enssa na o og".1. UMSledniar4c poq)aa Mosi sie uoainie

o p¿yjqcie spnwozdEúia.
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