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Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2017

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (--–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2018-06-20

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina MUSZYNA

Powiat NOWOSĄDECKI

Ulica UL. LEŚNA Nr domu 2 Nr lokalu 

Miejscowość MUSZYNA Kod pocztowy 33-370 Poczta MUSZYNA Nr telefonu 516066355

Nr faksu E-mail kufeliusz@wp.pl Strona www www.cumulus24.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2017-10-20

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 12313123800000 6. Numer KRS 0000510482

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Marcin Kafel Prezes Zarządu TAK

Jacek Szost pierwszy zastępca 
Prezesa Zarządu

TAK

Tomasz Myśliwiec drugi zastępca Prezesa 
Zarządu

TAK

Maciej Gonciarz Skarbnik TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Jacek Streich członek sądu TAK

Maciej Piwowar członek sądu TAK

Maciej Perz członek sądu TAK

Andrzej Krajewski członek sądu TAK

Mirosław Czochara członek sądu NIE

STOWARZYSZENIE PARALOTNIARZY CUMULUS 24

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Druk: MPiPS 1



1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Opis działań organizacji (od 28 maja 2014 roku do 31 grudnia 2017 roku)

W ramach programu „Beskid sądecki z paralotnią” (początek programu luty 2015 roku) Stowarzyszenie 
przeprowadziło szereg wykładów w Muszynie, Krynicy-Zdroju, Piwnicznej-Zdroju, Łabowej, Nawojowej i 
Rytrze pod tytułem „Pozytywnie zakręceni. Dlaczego człowiek może latać.” Zakupiliśmy sprzęt do 
wykonywania lotów na paralotni w tandemie. Mieszkańcy regionu mogą razem z pilotami 
Stowarzyszenia bezpłatnie polecieć na paralotni. Do chwili obecnej z tej możliwości skorzystało ponad 
50 osób. Program był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Stowarzyszenie z własnych 
środków przeznaczyło na realizację tego programu kwotę 10.000 złotych a członkowie Stowarzyszenia 
poświęcili poświęcili na przygotowanie wykładów oraz loty z pasażerami ponad 200 godzin swojego 
wolnego czasu. 

W dniu 20 czerwca 2015 roku w Rytrze na festynie „Granie i śpiewanie z Perłami...” prezentowaliśmy 
sprzęt paralotniarski i wyjaśnialiśmy uczestnikom na czym polega piękno sportu paralotniowego.

W dniu 14 listopada 2015 roku w miejscowości Chyrowa koło Dukli Stowarzyszenie zorganizowało kurs 
pierwszej pomocy dla pilotów paralotni połączony z ćwiczeniami schodzenia z drzew. Podstawy 
pierwszej pomocy prezentowali ratownicy Górskiego Ośrodka Pogotowia Ratunkowego Grupy 
Krynickiej. Koszt szkolenia pokryło w całości Stowarzyszenie.

W 1 czerwca 2016 roku piloci Stowarzyszenia wzięli udział w festynie „Rodzice – dzieciom” w Muszynie 
i wykonali kilka nieodpłatnych lotów z pasażerami – uczestnikami festynu. 

W dniu 5 czerwca 2016 roku piloci Stowarzyszenia brali udział w festynie organizowanym przez Urząd 
Miasta w Grybowie w pobliżu góry Chełm, gdzie znajduje się jedno ze startowisk paralotniowych. 

W czerwcu 2016 roku, z okazji dnia ojca, Stowarzyszenie wspólnie z radiem RDN Małopolska 
zorganizowało konkurs „Odlotowy tata”. Zwycięzca konkursu we wrześniu 2016 roku odbył swój 
pierwszy lot paralotnią w tandemie.

W dniu 10 września 2016 roku Stowarzyszenie przeprowadziło krótki kurs dla młodzieży z Muszyny i 
okolic w czasie którego uczestnicy mogli nieodpłatnie rozpocząć naukę latania na paralotni – w ramach 
programu „Rozwiń skrzydło! Leć z nami”. Program był współfinansowany przez Miasto Muszynę. 
Dwóch uczestników tego programu już ukończyło pełny kurs dla pilotów paralotni. Kilku uczestników po 
zakończeniu programu zapowiedziało, że w przyszłym roku również zapisze się na kurs by zostać 
pilotem paralotni.

W dniu 18 września 2016 roku piloci Stowarzyszenia wzięli udział w Wyszehradzkim Festiwalu Kultur 
organizowanych przez Lokalną Grupę Działania „Perły Beskidu Sądeckiego” w Nawojowej prezentując 
swoje umiejętności paralotniarskie.

Stowarzyszenie było jednym ze sponsorów koncertu charytatywnego dla Magdy i Amelii - ofiar 
wypadku drogowego w Muszynie organizowanego w dniu 19 listopada 2016 roku. W czasie koncertu 
zebrano ponad 80 tysięcy złotych na rehabilitację dziewczynek.

W dniu 9 marca 2017 roku usunięto drobną usterkę stacji pogodowej na lądowisku pod górą Chełm.

W dniu 1 i 8 kwietnia 2017 roku przeprowadziliśmy prace przygotowujące startowisko Chełm przed 
sezonem paralotniowym. 

W maju 2017 roku Stowarzyszenie przy użyciu ciężkiego sprzętu wykonało prace porządkujące na 
startowisku Mszana koło Dukli.

W czerwcu i sierpniu 2017 roku zostały wykoszone startowisko i lądowisko w miejscowości Działy koło 
Krosna.

W dniu 25 listopada 2017 roku członkowie Stowarzyszenie porządkowali startowisko na górze Chełm 
koło Grybowa.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

500

5

Osoby fizyczne

Osoby prawne

3.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem 
działalności

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

3. Informacja dotycząca przedmiotu działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego
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 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej

93.12.Z, działalność klubów 
sportowych; w ramach tej 
sfery działalności pożytku 
publicznego Stowarzyszenie 
dbało o miejsca startów i 
lądowań (koszenie trawy 
dwa razy w roku na 
startowiskach, zbieranie 
śmieci, wymiana rękawów 
lotniczych, serwis stacji 
pogodowych 
skonstruowanych przez 
członków Stowarzyszenia), 
organizowało zawody 
paralotniowe (Puchar 
Sześciu Pagórów), szkolenie 
dla paralotniarzy z zakresu 
udzielania pierwszej 
pomocy, ustalało ze Strażą 
Graniczną zasady 
korzystania ze strefy 
lotniczej EA230.

działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w 
tym wypoczynek dzieci i młodzieży

85.51.Z, pozaszkolne formy 
edukacji sportowej oraz 
zajęć sportowych i 
rekreacyjnych. 
Stowarzyszenie wspólnie z 
Urzędem Miasta i Gminy 
Uzdrowiskowej Muszyna 
zorganizowało szkolenia 
paralotniowe dla młodzieży 
(projekt "Rozwiń skrzydło. 
Leć z nami!"), uczestniczyło 
w szeregu imprez lokalnych 
w czasie których członkowie 
Stowarzyszenia udzielali 
informacji o sporcie 
paralotniowym, sposobie 
uzyskania uprawnień pilota 
paralotni, prezentowali 
sprzęt paralotniowy oraz 
swoje umiejętności (np. 
Festyn Fundacji Rodzicem 
Dzieciom w Muszynie, 
Wyszehradzki Festiwal 
Kultur w Nawojowej, Piknik 
w Rytrze).

4.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym 
się do nich przedmiotem działalności

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 6,550.00 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 6,550.00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0.00 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 0.00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 0.00 zł

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty administracyjne

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2,779.49 zł

4,546.95 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów 
działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od 
głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0.00 zł

7,326.44 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 7,326.44 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym

-776.44 zł

Druk: MPiPS 5
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4.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

0.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów

0.0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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2.1. Organizacja posiada członków

49.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z 
organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele 
władz organizacji)

30.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0.00 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0.00 zł

3. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0.00 zł

VII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

Stowarzyszenie nie realizowało zadań publicznych. Nie posiada udziałów lub akcji spółek. Nie jest fundatorem 
fundacji. Nie udzielało pożyczek.

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Marcin Kafel, Jacek Szost, 
Tomasz Myśliwiec, Maciej 

Gonciarz, 20 czerwca 2018 roku Data wypełnienia sprawozdania

Druk: MPiPS 8


