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I. INFORMACJA OGÓLNA

Nazwa: Fundacja Wielka radość na małych kółkach
Siedziba: Kielce
Adres:  ul. Karmelowa 1, 25-090 Dyminy
Adres poczty elektronicznej: fundacja@wielkaradosc.org
Data wpisu do KRS: 02.10.2018r.
Numer KRS:  0000751479
Numer REGON:  381461697

II.	 WŁADZE	FUNDACJI

Zarząd	na dzień sporządzenia sprawozdania

od 2.10.2018r. Dominik Kowalik - Prezes Zarządu

III.	 CELE	STATUTOWE

1. Pomoc społeczna, w tym pomoc dzieciom i młodzieży, osobom w trudnej sytuacji życiowej.
2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, również wśród dzieci i młodzieży, w szczególności poprzez  
 inicjowanie, prowadzenie i popularyzowanie sportów rowerowych.
3. Popularyzowanie turystyki rowerowej, krajoznawstwa oraz wypoczynku.
4. Nauka, edukacja, oświata, wychowanie oraz podnoszenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
5. Ochrona praw i interesów rowerzystów.
6. Wspópraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi,  
 a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami, oraz osobami fizycznymi i firmami, działającymi  
 w zakresie objętym celami Fundacji.
7. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji poprzez rozwijanie wśród społeczeństwa kultury jazdy  
 na rowerze oraz popularyzowanie wiedzy o rowerach (popularyzowanie cyklizmu) i ich historii.
8. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
9. Działaność wspomagająca ochronę i promocję zdrowia.
10. Promocja i organizowanie wolontariatu.
11. Działalność charytatywna i dobroczynność.

IV.	 ZASADY,	FORMY	I	ZAKRES	DZIAŁALNOŚCI	STATUTOWEJ	Z	PODANIEM	REALIZACJI	
	 CELÓW	STATUTOWYCH

Fundacja pod nazwą „Wielka radość na małych kółkach” (dalej: Fundacja) została ustanowiona przez  
Dominika Kowalika aktem notarialnym sporządzonym w kancelarii notariusza Jarosława Bech w Kielcach 
dnia 25 września 2018 r., repertorium A nr 5716/2018 i zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach,  
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji  
Społecznych i Zawodowych, Fundacji pod numerem KRS 0000751479 w dniu 02.10.2018r. 

Fundacja, realizuje swoje cele statutowe poprzez:
1. Wspieranie finansowe i rzeczowe placówek i instytucji, których zadaniem jest prowadzenie działalności,  
 o której mowa w § 8 - w zakresie celu Fundacji,
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2.  Wspieranie darami rzeczowymi – rowerami i akcesoriami – osób, placówek i instytucji, których  
 zadaniem jest prowadzenie działaności, o której mowa w §8 – w zakresie celu Fundacji.
3.  Zakup sprzętu, urządzeń i materiałów, służących do realizacji celu Fundacji, i nieodpłatne  
 przekazywanie lub udostępnianie ich placówkom i instytucjom, o których mowa w pkt.1,
4.  Działalność charytatywna i wspieranie organizacji charytatywnych.
5.  Pomoc rzeczową i finansową dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, z mniejszymi szansami  
 oraz w trudnej sytuacji życiowej.
6.  Organizowanie zabaw, szkoleń, warsztatów, seminariów, kursów, konferencji, prelekcji, koncertów.
7.  Organizacje i finansowanie konkursów grantowych i przyznawanie nagród.
8.  Organizowanie i wspieranie imprez sportowych, promocyjnych i edukacyjnych w zakresie  
 wymienionym w celach działania Fundacji oraz przyznawanie nagród i odznaczeń.
9.  Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
10.  Działalność wspomagającą naukę, edukację i wychowanie w tym organizowanie wypoczynku dzieciom  
 i młodzieży.
11.  Wszechstronne działania na rzecz wsparcia funkcjonowania i powstawania nowych organizacji  
 pozarządowych oraz wspieranie finansowe i rzeczowe organizacji pozarządowych.
12.  Działania na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz wsparcia dla społeczności lokalnych.
13.  Promocję i organizowanie wolontariatu.
14.  Działalność wydawniczą, edukacyjną, informacyjno – promocyjną i badawczą.
15.  Wsparcie dla młodzieży, w szczególności z mniejszymi szansami i zagrożonej wykluczeniem społecznym,  
 w zakresie włączania w życie społeczne, walki z dyskryminacją młodzieży oraz innych działań  
 wspierających udział młodzieży w życiu społecznym.
16.  Prowadzenie programów stypendialnych i finansowanie stypendiów.
17.  Skupianie wokół idei Fundacji ludzi w Polsce i poza jej granicami, w tym w szczególności młodzieży oraz  
 przedstawicieli środowisk sportowych, naukowych i artystycznych.
18.  Współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, klubami sportowymi, organizacjami  
 pozarządowymi, a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami, oraz osobami fizycznymi i firmami,  
 działającymi w zakresie objętym celem Fundacji,
19.  Upowszechnianie w internecie, w środkach masowego przekazu, w formie audycji radiowych lub   
 telewizyjnych, filmów telewizyjnych, artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w prasie, radio,  
 telewizji, i za pomocą wydawnictw wiedzy w zakresie objętym celami Fundacji,
20.  Organizowanie akcji i kampanii społecznych oraz informacyjnych.

W	2019	roku	Fundacja	zrealizowała	projekty	o	łącznej	wartości	19397,04	zł	z	których	skorzystało	kilka	
tysięcy	dzieci	i	młodzieży	w	całej	Polsce.

V.	REALIZOWANE	PROGRAMY	i	WYDARZENIA

1.	 Uśmiech	na	2	kółkach

Główne działanie statutowe, od którego Fundacja wzięła swoje początki. Przez cały rok, na terenie całego 
kraju jak i za granicą zbierane są rowery i hulajnogi. Stare, już nie potrzebne, uszkodzone są remontowane, 
odnawiane i usprawniane. Tak przygotowane jednoślady trafiają do dzieci z biednych rodzin, domów  
dziecka, ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, świetlic i szpitali.  

W 2019 roku, łączna liczba wyremontowanych i wydanych rowerów i hulajnóg to 141	sztuk. 
Wysokość przekazanej darowizny wyniosła 18296,16	zł. Kwota obejmuje wartość rowerów (wycenionych 
wg. stawek rynkowych) oraz koszt remontu (obejmujący wartość części zamiennych i akcesoriów).
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Beneficjentami pomocy były m.in.:
1.  Rodziny w trudnej sytuacji ekonomicznej i społecznej, znajdujące się pod opieką Miejskiego	Ośrodka		
	 Pomocy	Rodzinie, ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce
2. Wychowankowie Placówki	Opiekuńczo-Wychowawczej	nr	1, ul. S. Sempołowskiej 3, 27-500 Opatów
3. Podopieczni Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom	Aniołów	Stróżów, Gliwicka 148, 
 40-857 Katowice. 
4.  Rodzinny	dom	dziecka, Puchacze 12, 21-560 Międzyrzec Podlaski
5.  Podopieczni Fundacji	Fabryki	Marzeń, al. Solidarności 36, 25-323 Kielce
6.  Regionalna	Placówka	Opiekuńczo-Terapeutyczna w Kazimierzy Wielkiej, ul. Partyzantów 1,  
 28-500 Kazimierza Wielka

2.	 Szkoła	na	2	kółkach

Projekt, który powstał pod koniec 2019 roku skierowany jest do dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Całość 
działania obejmuje spotkania z dzieciakami w przedszkolach, szkołach i na świetlicach w formie lekcji  
wychowawczej, spotkania na szkolnych świetlicach lub salach gimnastycznych oraz duże pikniki rowerowe 
na boiskach szkolnych. Forma spotkania uzależniona jest od zgłoszonego zapotrzebowania przez daną 
placówkę, dostępnego czasu lub ilości dzieci biorcych udział w spotkaniu a program dopasowywany jest do 
wieku uczestników.
W ramach projektu, uczymy najmłodszych budowy rowerów, wymaganego i niezbędnego wyposażenia, 
podstaw naprawy jednośladów. Każda lekcja zawira podstawy przepisów ruchu drogowego  
i współprowadzona jest przez policjanta z Wydziału Ruchu Drogowego. Z każdej lekcji dzieciaki wynoszą 
również wiedzę z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, tej podstawowej ale ważnej w sytuacjach, 
które moga nas spotkać nawet podczas weekendowej przejażdżki. Duże spotkania w formie pikników  
rowerowych urozmaicone są również pełnowymiarowym miasteczkiem ruchu drogowego, gdzie można 
szlifować swoje umiejętności i technikę jazdy na rowerze. Żadne spotkanie nie może obyć się bez zabaw  
i konkursów o tematyce rowerowej, w których nagrodami sa drobne akcesoria wyposażenia roweru  
i rowerzysty.

W 2019 roku, przeprowadziliśmy pilotażową lekcję w Szkole	Podstawowej	nr	14	Specjalnej (Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 17 Specjalnych), ul. Szkolna 29, 25-604 Kielce, w której wzięło udział 16 dzieci w 
wieku 9-12 lat i 2 wychowawców.
Koszt lekcji to 322,26	zł - gadżety z logo Fundacji przeznaczone na nagrody.

3.	 Imprezy	plenerowe

 a)	 BIKE	DAY	-	24	marca	2019r.	-	Galeria	Echo,	Kielce
  Impreza współorganizowana z Galeria Echo Kielce na inaugurację sezonu rowerowego. Fundacja   
  przygotowała 2 stałe stanowiska - Miasteczko ruchu drogowego, gdzie pod okiem Policjantów  
  z Komendy Miejskiej Policji, Wydział Ruchu Drogowego ci młodsi i starsi mogli lepiej poznać lub   
  zweryfikować swoją wiedzę z zakresu przepisów ruchu drogowego oraz technikę jazdy w warunkach  
  ulicznych.  
  Drugie stanowisko przygotowali dla nas ratownicy z Harcerskiej Grupy Ratowniczej z Buska-Zdroju.  
  Jedna z liczniej odwiedzanych atrakcji, podczas której można było pod okiem fachowców poznać   
  podstawy udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej nie tylko w wypadkach rowerowych. 
  BIKE DAY to także kilka ciekawych wykładów i prezentacji Policji, Ratowników, a także członków   
  Kieleckiego Towarzystwa Cyklistów, najstarszej organizacji tego typu w kraju. 
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  W imprezie wzięło udział około 600	- 700	osób w wieku od 2 do 102 :-) lat.  
  Całkowita kwota poniesiona po stronie Fundacji wyniosła 0	zł. Partner akcji, Galeria Echo Kielce,   
  ufundowała materiały promocyjne, rollup i gadżety.

  b)	Dzień	Dziecka	-	2	czerwca	2019r.	-	Gmina	Morawica
  Fundacja wystąpiła do Burmistrza Miasta i Gminy Morawica, Pana Mariana Burasa, z iniciatywą   
  wspólnego zorganizowania obchodów Dnia Dziecka. Pomysł spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem 
  i w ten sposób 2 czerwca, wspólnie zorganizowaliśmy wielki piknik rodzinny na placu przed  
  budynkiem Urzędu Gminy w Morawicy.
  Fundacja po raz kolejny zorganizowała miasteczko ruchu drogowego licznie odwiedzane w ciągu  
  całego dnia nie tylko przez dzieci ale i dorosłych. Innymi atrakcjami towarzyszącymi były także  
  kiermasz ludowy, pokazy straży pożarnej, występy zespołów dziecięcych. 

  W imprezie wzięło udział około 1000	-	1100	osób w wieku od 2 do 102 lat :-)  
  Całkowita kwota poniesiona po stronie Fundacji wyniosła	356,49	zł.  
  Kwota została przeznaczona na zakup gadżetów z logo Fundacji oraz rollupu reklamowego.

  c)	Kadzielnia	Sport	Festiwal	-	29-30	czerwca	2019r.	-	Kielce
  KSF to festiwal sportów ekstremalnych prowadzony przez Fundację WLK4. Po raz pierwszy,  
  w 2019 roku został zorganizowany jako dwudniowa impreza na terenie całego miasta z główną sceną  
  w malowniczym rezerwacie przyrody Kadzielnia. KSF to prawie 550 metrów tyrolki, hamaki 40  
  metrów nad ziemią, drogi wspinaczkowe. Do tego downhillowcy, z zawrotną prędkością zjeżdżający  
  po schodach, wspinacze pokonujący baldy rozlokowane na budynkach w centrum miasta  
  i najprawdziwsze silent disco w niecce Kadzielni. 

  W imprezie, w ciągu 2 dni wzięlo udział w sumie ponad 2000	-	3000	osób w wieku od 2 do 102 lat :-)  
  Całkowita kwota poniesiona po stronie Fundacji wyniosła	356,49	zł. 
  Kwota została przeznaczona na zakup gadżetów z logo Fundacji oraz rollupu reklamowego.

 d) 76	edycja	Tour	de	Pologne	-	3-9	sierpnia	2019r.	-	Kraków	–	Tarnowskie	Góry	–	Katowice	 		
	 	 –	Jaworzno	–	Bielsko-Biała	–	Zakopane	–	Bukowina	Tatrzańska
  76. edycja wyścigu kolarskiego Tour de Pologne, która odbyła się w dniach 3 – 9 sierpnia 2019.  
  Impreza należała do cyklu UCI World Tour 2019. Fundacja została zaproszona przez jednego  
  z głównych sponsorów turu - Tauron Polska Energia. Zadanie polegało na wyremontowaniu  
  i rozdaniu 76 rowerów z okazji 76 edycji TdP. Na 2 tygodnie przed rozpoczęciem wielkiego ścigania,  
  została przeprowadzona szeroko zakrojona kampania promocyjna z udziałem Fundacji.  
  Podczas trwającego TdP, wręczyliśmy wspólnie wszystkie rowery. Na mecie wyścigu w Bukowinie  
  Tatrzańskiej, mieliśmy okazję rozmowy z dyrektorem wyścigu, Panem Czesławem Langiem. 

 Bezpośrednio beneficjentami było 76	dzieciaków, które otrzymały wyremontowane przez Fundację  
 rowery i hulajnogi, natomiast odbiorcami akcji było kilkadziesiat	tysięcy	osób z całej polski. 
 

VI.	INFORMACJA	O	PROWADZONEJ	DZIAŁALNOŚCI	GOSPODARCZEJ	WEDŁUG	WPISU	DO	REJESTRU	 
	 PRZEDSIĘBIORCÓW	KRAJOWEGO	REJESTRU	SĄDOWEGO
Fundacja Wielka radość na małych kółkach nie prowadzi działalności gospodarczej.
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VII.	UCHWAŁY	ZARZĄDU	FUNDACJI
W 2019 roku, zarząd Fundacji nie podejmował żadnych uchwał. 

VIII.	INFORMACJA	O	WYSOKOŚCI	UZYSKANYCH	PRZYCHODÓW
W 2019 roku, Fundacja Wielka radość na małych kółkach uzyskała przychód w łącznej kwocie 23926,37	zł.

W	2019	roku,	Fundacja	uzyskała	przychody	z	tytułu:
- przychody z darowizn rzeczowych         - 11600 zł
- przychody z darowizn finansowych         - 5063,37 zł
- przychody z dofinansowania projektu z programu Tesco “Decydujesz pomagamy”  - 5000 zł
- przychody ze zbiórek publicznych         - 83 zł
- pozostałe przychody statutowe         - 2180 zł

IX.	INFORMACJA	O	PONIESIONYCH	KOSZTACH
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
Wszystkie poniesione koszty są związane z realizacją celów statutowych.
W 2019 roku, Fundacja Wielka radość na małych kółkach poniosła koszty w łącznej kwocie 19397,04	zł
Poniesiono koszty na:
- realizację zadań statutowych        - 18296,16 zł
- koszty administracyjne ogółem        - 1100,88 zł

X.	DANE	O	ZATRUDNIENIU
W 2019 roku, Fundacja nie zatrudniała żadnych pracowników i nie ponosiła kosztów związanych z wypłata 
wynagrodzeń ani premii. Praca Zarządu jest czysto charytatywna.

XI.	INFORMACJE	O	ŚRODKACH	PIENIĘZNYCH	ZGROMADZONYCH	NA	RACHUNKACH	BANKOWYCH.	
Na koniec roku bilansowego, na rachunku bankowym Fundacji zostały zgromadzone środki pieniężne w 
wysokości 2768,41 zł. Fundacja nie posiada środków pienięznych w gotówce.

XII.	DANE	O	DZIAŁALNOŚCI	ZLECONEJ
W okresie sprawozdawczym Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe  
i samorządowe.

XIII.	INFORMACJA	O	KONTROLACH
W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana żadna kontrola.

Zarząd - Dominik Kowalik

...............................................................


