
FUNDACJA 

JEDNYM ŚLADEM 
Krótka historia i przyszłe plany… 



HISTORIA 

 Nasza historia rozpoczęła się w 2010 roku gdy grupa motocyklistów 

postanowiła  działać na rzecz  poprawy bezpieczeństwa na polskich 

drogach oraz zmienić negatywny wizerunek motocyklistów, utrwalany w 

Polsce głównie poprzez stereotypy. 

 Fundację Jednym Śladem założył Krzysztof Rzepecki. Pierwotnie poza 

Fundatorem w jej skład wchodzili: Gabriel Kossowski, Mariola Szlęzak, 

Aleksandra Żelazny, Wojciech Szczygielski oraz Krzysztof Sutkowski. 

 Obecnie, po trzech latach aktywnej działalności, Fundacja składa się z 12 

członków i wielu pomocnych ludzi dookoła.  



„Pierwsza szóstka” 

Krzysztof Rzepecki 

Gabriel Kossowski 



Skład Fundacji 
Krzysztof Rzepecki 

Prezes 

 
Założyciel oraz prezes Fundacji. Na 
motocyklu pokonuje kilkadziesiąt 
tysięcy  kilometrów rocznie. 
Zawodowo związany z Mediami. 
Jego głównym celem jest poprawa 
bezpieczeństwa motocyklistów na 
polskich drogach. 

Gabriel Kossowski 
Członek Rady 

 
Wiceprezes  od samego początku. 
Racjonalizatorski głos Fundacji. 
Jeździ motocyklem już tak długo że 
nie pamięta kiedy zaczął ale jest 
pewien że będzie jeździł do końca 
świata i jeden dzień dłużej. 

Mariola Szlęzak 
Członek Rady 

 
W Fundacji od początku a nawet 
dłużej. Odpowiedzialna za kwestie 
formalne i prawne oraz koordynację 
projektów. Jeździ od 2012 r. na 
Harleyu Davidsonie. 

Aleksandra Żelazny 
Członek Rady 

 
Motocyklistka i kierowca 
samochodu, biegaczka, 
pasjonatka gór, dobrej kuchni i 
uśmiechniętego stylu życia. W 
Fundacji za główny cel obrała 
sobie zmianę świadomości 
użytkowników dróg. 

Marta Całka 
Członek 

 
Dołączyła do FJŚ po kampanii „Ja 
motocyklista”. Szczególnie 
zakochana w off roadzie. Na 
wyraz tego włosy ma w kolorze 
KTM. Poza tym miłośniczka tańca, 
weganizmu i wiecznego 
optymizmu. 

Wojciech Szczygielski 
Wiceprezes 

Urodzony w "kasku" motocyklista i 
miłośnik kierowania każdego rodzaju 
pojazdem posiadającym silnik. Jako 
najważniejsze założenia Fundacji, 
uważa "Wioząc Życie" oraz 
wprowadzenie zgody na jazdę 
buspasami dla motocykli i skuterów. 



Skład Fundacji 
Grzegorz Wiśniewski 

Członek 

Z Fundacją związany od ponad 
dwóch lat. Znachor pierwszego 
kontaktu. Fan dynamicznej jazdy. 
Stale szukający możliwości 
doskonalenia techniki jazdy. 
Moderator forum motocyklowego. 
W ramach hobby – pływanie, rower 
i bieganie. 

Artur Kozłowski 
Członek 

 

Liczy że dzięki działaniom FJŚ zmieni 
wizerunek motocyklistów wśród 
uczestników ruchu drogowego. Lubi 
jazdę różnymi sprzętami ostro, 
szybko i głośno ale w 
kontrolowanych warunkach. 

Piotr Sobociński 
Członek 

 
Z Fundacja związany od 2011 roku 
po przypadkowym spotkaniu z 
prezesem. Motocyklista i kierowca 
samochodu.  Miłośnik podróży, 
nurkowania i pasjonat 
Ratownictwa. 

Joanna Politowska 
Członek 

Kibicuje Fundacji od udziału w 
odblaskowym przejeździe w 2010r. 
Zawodowo uprawia multitasking  
od organizacji szkoleń, konferencji 
po marketing  internetowy. 
Biegaczka, snowboardzistka, 
kolekcjoner pozytywnych wibracji. 

Michał Klucz 
Członek 

 

Na co dzień analityk IT. Miłośnik 
klasycznych motocykli, ostrej 
muzyki, mięsa i błota. Mimo 
specyficznego wyglądu, bardzo miły 
człowiek.  

Dariusz Dawidczyk 
Członek 

 

Do Fundacji dołączył w 2013 roku. 
Pasjonat motoryzacji. Nie znosi 
złośliwości na drodze. Z Fundacją 
wiąże ogromne nadzieje, zależy mu 
na zwiększaniu bezpieczeństwa i 
świadomości użytkowników dróg. 



Nasze osiągnięcia 

 Szkolenia z pierwszej pomocy – organizujemy szkolenia z pierwszej pomocy z 
doświadczonymi trenerami, dla osób bez podstaw medycznych, żeby pokazać jak niewiele 
potrzeba by uratować ludzkie życie; 

 Kamizelki odblaskowe – staramy się wprowadzić kamizeli odblaskowe do powszechnego 
użycia, by poprawić widoczność motocyklistów na polskich drogach oraz zwiększyć ich 
bezpieczeństwo. 

 „Motoserce” – jesteśmy współorganizatorami tego corocznego wydarzenia w formie pikniku, 
podczas którego zbierana jest krew do celów medycznych. Od 2009 roku podczas Motoserca 
udało się zebrać prawie 14000 litrów krwi; 

 Jesteśmy również współorganizatorami „Motomikołajki.pl” – wydarzenia, podczas którego 
motocykliści w strojach Świętego Mikołaja prowadzą zbiórkę funduszy dla Rodzinnych domów 
dziecka. Przy okazji akcji organizujemy różne atrakcje i zabawy dla dzieci; 

 „Ja motocyklista” – przy współpracy z fotografikiem Dariuszem Felis- Obryckim 
zorganzowaliśmy akcję społeczną polegającą na wykonaniu zdjęć i przygotowaniu wystawy  
plakatów prezentujących motocyklistów jako „normalnych” ludzi poprzez zestawienie zdjęć 
w odzieży codziennej oraz w stroju motocyklowym. Ponad 300 motocyklistów zgłosiło się na 
nasze sesje zdjęciowe a wśród nich wiele osób znanych ze środków masowego przekazu. 



Nasze osiągnięcia c.d. 
 „Równi na drodze – podziel się drogą” – jesteśmy partnerami kampanii społecznej 

adresowanej do wszystkich kierowców – zarówno samochodów jak i motocykli. Celem 
kampanii jest podniesienie bezpieczeństwa użytkowników dróg poprzez promowanie 
wzajemnego poszanowania praw ich współużytowników; 

 „Motocykliści są wśród nas” – kampania fotograficzna pokazująca motocyklistów w swoich 
miejscach pracy jako zwykłych ludzi z którymi na co dzień się spotykamy nie zając sobie 
sprawy że są Motocyklistami. Tym razem zdjęcia prezentowane były na bilboardach, słupach 
ogłoszeniowych oraz monitorach w środkach komunikacji miejskiej w strategicznych 
miejscach Warszawy oraz innych polskich miastach; 

 „Załóż odblask” – wraz z Zarządem Dróg Miejskich organizujemy kampanie promujące 
używanie elementów odblaskowych do odzieży motocyklowej, poprzez organizowanie 
eventów w formie pikników bezpieczeństwa lub pokazowych przejazdów w odblaskach; 

 Za kreowanie pozytywnego wizerunku motocyklistów w 2013 roku Fundacja otrzymała 
nagrodę Partnera Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; 

 Projekt „Wioząc życie” – pozyskanie od producenta motocykla Yamaha XT660Z Tenere oraz 
przystosowanie go do służby w formie moto ambulansu.  Ratownicy – wolontariusze będą 
dyżurować na ulicach warszawy i udzielać pierwszej pomocy potrzebującym. Motocykl jest 
również przystosowany do transportu krwi. 

 Wiele mniejszych i lokalnych wydarzeń mających na celu podniesienie świadomości, poprawę 
bezpieczeństwa oraz wizerunku motocyklistów. 



Nasze osiągnięcia 

„Podziel się drogą” „Załóż odblask” 

„Wioząc życie” 



Nasze plany 

 Będziemy kontynuować działania mające na celu podniesienie świadomości 

oraz poprawę bezpieczeństwa na drogach; 

 Planujemy więcej kampanii mających na celu zmianę negatywnego odbioru 

motocyklistów w Polsce, poprzez działania skierowane do dzieci i młodzieży; 

 Chcemy wpłynąć na zmianę polskiego prawa dotyczącego koegzystowania 

motocykli i samochodów na drogach naszego kraju 

 Planujemy szkolenia wewnętrznych trenerów pierwszej pomocy; 

 Wiele, wiele więcej… 
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