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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-03

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WARMIŃSKO-
MAZURSKIE

Gmina M. OLSZTYN

Powiat M. OLSZTYN

Ulica AL.M.J.PIŁSUDSKIEGO Nr domu 7/9 Nr lokalu 14

Miejscowość OLSZTYN Kod pocztowy 10-575 Poczta OLSZTYN Nr telefonu 895232214

Nr faksu 895232214 E-mail wmson.ol@wp.pl Strona www www.wmson.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2005-08-01

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 51026494500000 6. Numer KRS 0000029987

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

Tadeusz Milewski Prezes TAK

Lucyna Jędryczka Wiceprezes TAK

Andrzej Karski Wiceprezes TAK

Marek Skaskiewicz Wiceprezes TAK

Mariusz Bojarowski Sekretarz TAK

Sławomira Czepe Skarbnik TAK

Monika Falej Członek Rady TAK

Stanisław Litman Członek Rady TAK

Piotr Łożyński Członek Rady TAK

Krzysztof Parda Członek Rady TAK

Tadeusz Szanter Członek Rady TAK

WARMIŃSKO-MAZURSKI SEJMIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem działania Sejmiku jest reprezentowanie interesów osób z 
niepełnosprawnościami, koordynacja działań w tym zakresie, tworzenie 
warunków dla pełnego i aktywnego udziału osób z niepełnosprawnościami 
w życiu społecznym i zawodowym oraz wspieranie działań na rzecz 
realizacji zasady ochrony równości szans obywateli w społeczeństwie.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

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

Andrzej Szocik Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Barbara Nikołajuk-Liberna Zastępca 
Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej

TAK

Radosław Juszczyk Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK
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Sejmik realizuje swoje cele przez:
1. Współpracę z władzami i urzędami administracji samorządowej i 
państwowej, organizacjami pozarządowymi i biznesem w zakresie 
organizacji pomocy społecznej, przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu oraz dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami.
2. Działanie w celu usuwania barier urbanistycznych, architektonicznych, 
transportowych oraz barier społecznych, w komunikowaniu się, 
psychologicznych i biurokratycznych.
3. Upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
4. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami;

5. Rozpoznawanie i sygnalizowanie potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami
6. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym zwłaszcza 
wśród osób z niepełnosprawnościami
7. Integrowanie i wspieranie lokalnych środowisk osób z 
niepełnosprawnościami
8. Promowanie  i organizację wolontariatu.
9. Inspirowanie, współtworzenie oraz wspieranie tworzenia stanowisk 
pracy, zakładów, a także działalności gospodarczej osób z 
niepełnosprawnościami. Kreowanie polityki zatrudniania osób z 
niepełnosprawnościami.
10. Działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości oraz w zakresie ekonomii społecznej. 
11. Prowadzenie działalności informacyjnej, poradniczej, edukacyjnej i 
rehabilitacyjnej. 
12. Promowanie i wspieranie działalności kulturalnej, artystycznej, 
sportowej oraz turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych.
13. Tworzenie warunków do rozwijania działalności samopomocowej.
14. Pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
15. Prowadzenie działań interwencyjnych.
16. Działalność charytatywną.
17. Inicjowanie, opiniowanie i udział w pracach legislacyjnych dotyczących 
warunków życia i ochrony praw osób z niepełnosprawnościami.
18. Prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej oraz innych form 
popularyzujących problematykę osób z niepełnosprawnościami.
19. Podejmowanie innych działań wspomagających realizację celów 
statutowych poszczególnych organizacji zrzeszonych w Sejmiku.
20. Tworzenie nowych, adoptowanie istniejących obiektów służących 
rehabilitacji, sportowi, turystyce, rekreacji, kulturze, edukacji i innym 
dziedzinom życia społecznego oraz prowadzenie działalności w tych 
obiektach.
21. Promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających 
bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
22. Działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i 
innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań 
technicznych w praktyce gospodarczej, w szczególności w kontekście 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
23. Podejmowanie działań zwiększających potencjał zawodowy oraz 
aktywność obywateli, instytucji; w szczególności stwarzających możliwości 
uzyskania pracy przez osoby z niepełnosprawnościami na otwartym rynku 
pracy, m.in. poprzez:
a) doradztwo/poradnictwo zawodowe,
b) szkolenia, warsztaty psychologiczne i działania wspierające,
c) rozwijanie form i programów szkoleniowych, form zatrudniania,
d) rozwijanie i promocja współpracy pomiędzy aktorami rynku pracy,
e) zmienianie niekorzystnych postaw społecznych wobec osób  
niepełnosprawnych, kampanie informacyjno - promocyjne skierowane do  
odpowiednich grup społecznych i środowisk,
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II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

• Projekt  Krok ku samodzielności realizowany w ramach I Osi priorytetowej Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.3 
Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 
Realizacja projektu: 07.2016 – 06.2018 r.
Projekt skierowany do 40 absolwentów z województwa warmińsko-mazurskiego, którzy zakończyli naukę w specjalnych 
ośrodkach szkolno-wychowawczych na poziomie ponadgimnazjalnym (zasadnicza szkoła zawodowa, technikum, szkoła 
przysposabiająca do pracy), nie pracują, nie uczą się oraz nie szkolą.  Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do 
poszukiwania, podjęcia i utrzymania pracy na otwartym rynku pracy.
 W ramach projektu oferujemy bezpłatnie:
 wsparcie indywidualne trenera pracy,
 wsparcie psychologa,
 diagnozowanie umiejętności zawodowych,
 nabywanie lub uzupełnianie umiejętności/kwalifikacji zawodowych przez odbywanie praktyki, próby pracy
 staże zawodowe,
 wysokiej jakości szkolenia zawodowe,
 poszukiwanie ofert pracy,
 współpraca z pracodawcami i współpracownikami,
 wsparcie na stanowisku pracy, aż do momentu uzyskania samodzielności,
 monitorowanie procesu zatrudnienia.
Ponadto uczestnicy projektu otrzymują: 
·   zwrot kosztów dojazdów,
·   stypendia za udział w szkoleniach zawodowych i stażach,
·   wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej oraz tłumacza języka migowego (PJM).
Realizacja projektu została zakończona oraz złożony został wniosek końcowy.

• Projekt Partnerstwo na rzecz realizacji praw osób z niepełnosprawnościami wśród administracji publicznej województwa 
warmińsko-mazurskiego realizowany w partnerstwie z Federacją Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
FOSa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na 
rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. Instytucją Zarządzającą jest Ministerstwo Rodziny Pracy i 
Polityki Społecznej.
Realizacja projektu: 01.02.2017 – 31.01.2019 r.
Celem głównym projektu jest dokonanie przeglądu i analizy zadań jednostek administracji rządowej i samorządowej woj. 
warmińsko-mazurskiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (KPON), 
opracowanie zaleceń/rekomendacji wdrożeniowych w obszarach wymagających zmiany oraz wykorzystanie ich do zmiany w 
zakresie realizowanych zadań w poszczególnych jednostkach administracji publicznej.
Do badania w województwie warmińsko-mazurskim zakwalifikowanych zostało 50 jednostek, w tym Urząd Marszałkowski wraz 
z wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi prowadzącymi działalność 
w obszarach objętych monitoringiem, Urząd Wojewódzki wraz z delegaturami, w których prowadzona jest obsługa 
mieszkańców, 4 instytucje administracji zespolonej dobrane w sposób celowy z uwzględnieniem istotności ich zadań 
w kontekście przestrzegania KPON, 1 Urząd Miasta na prawach powiatu (Olsztyn), 16 starostw powiatowych i 26 urzędów gmin, 
w tym 4 gminy miejskie, 10 miejsko-wiejskich i 12 wiejskich.
Pierwszym etapem realizacji projektu było dokonanie przeglądu zadań instytucji monitorowanych pod kątem dostosowania do 
postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. 
Po opracowaniu i akceptacji przez instytucję monitorowaną planu monitoringu, prowadzony był monitoring. 
Kolejnym etapem była weryfikacja wykorzystania rekomendacji 
w analizowanych jednostkach administracji publicznej poprzez realizację wizyt weryfikujących służących ocenie stopnia 
wykorzystania i wdrożenia rekomendacji.  W oparciu o różnorodne metody weryfikacji zespół monitoringowy ocenił stopień 
wykorzystania rekomendacji oraz opracowany został Raport weryfikacyjny.

• Projekt Stefa Aktywności dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 11.1 „Aktywne włączenie, w 
tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie”, Poddziałanie 
11.1.1 „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym ”.
Realizacja projektu: 05.2018-05.2021 r.
Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami poprzez aktywne włączenie 
w  życie społeczne, kulturalne przy wsparciu Trenera Aktywności.  
Oferujemy:
  wsparcie indywidualne Trenera Aktywności przez cały okres udziału w projekcie
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 kompleksowe doradztwo psychologiczne i całożyciowe (spotkania indywidualne i grupowe)
 wsparcie tłumacza języka migowego oraz asystenta osoby z niepełnosprawnością
  dodatkowe wsparcie specjalistów (prawnik, rehabilitant, dietetyk itp.)
  ciekawe zajęcia wyjazdowe
 pakiet aktywizacyjny (pula środków finansowych do wykorzystania według potrzeb uczestnika)
 indywidulnie dopasowane szkolenia zawodowe
 staże zawodowe
 wsparcie w poszukaniu zatrudnienia
 osobom gotowym do podjęcia pracy zawodowej oferujemy wsparcie Trenera w oparciu o metodę zatrudnienia 

wspomaganego 
 osobom dojeżdżającym spoza Olsztyna zwrot kosztów dojazdu.
Projekt skierowany do osób z orzeczoną niepełnosprawnością, zamieszkujących miasto Olsztyn lub powiaty: olsztyński, 
ostródzki, mrągowski, nidzicki, szczycieński, które są w wieku 18- 64 lata i nieaktywne zawodowo.

• Projekt Bezpłatne szkolenia komputerowe dla seniorów w województwie warmińsko-mazurskim realizowany przez 
Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych z partnerami: Fundacja Ekspert-Kujawy i Fundacja Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego. Projekt realizowany jest  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Oś III Cyfrowe współfinansowany 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Okres realizacji projektu: 03.2018 r. - 02.2020 r.
Projekt skierowany jest do 1800 dorosłych mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, w tym 1712 w wieku 65 lat i 
więcej zamieszkałych 
w jednej z 61 gmin z województwa warmińsko-mazurskiego.
Celem projektu jest zwiększenie i utrwalenie kompetencji informatycznych, 
w tym korzystanie z Internetu przez 1800 dorosłych mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego poprzez kompleksowe 
działania rozwojowe, realizowane w dwóch podstawowych zadaniach: szkolenia 
i działania animacyjne.
W projekcie przeprowadzonych zostanie 200 szkoleń, obejmujących 15 spotkań szkoleniowych po 4 godziny lekcyjne. 
Przewidziana częstotliwość zajęć dla uczestnika to 2 razy w tygodniu, zarówno a trybie stacjonarnym, jak i mobilnym. Zakładana 
liczebność grup szkoleniowych to średnio 9 osób.
Zakres szkoleń uwzględnia działania związane z omówieniem podstawowej obsługi komputera/tabletu, uruchamianie, 
wyłączanie, obsługa ekranu dotykowego, omówienie elementów pulpitu, otwieranie zamykanie okien, tworzenie folderów.
Uczestnicy będą mogli wspólnie z trenerem, wybrać interesujące ich obszary funkcjonalne zastosowania Internetu. Każda grupa 
uczestników uczestniczących w projekcie przejdzie pełen cykl działań rozwojowych.
Działania animacyjne mają prowadzić do utrwalenia efektów szkoleń w zakresie nabytej wiedzy i posługiwania się otrzymanym 
sprzętem. Dalsze bieżące wsparcie w wykorzystaniu kompetencji cyfrowych oraz rozwiązywania problemów pojawiających się w 
czasie samodzielnej pracy uczestników, 
ze sprzętem informatycznym. 

• projekt  „Biuro Karier”  dofinansowany z PFRON.  Realizacja projektu 01.02.2018 r.– 31.03.2021 r.  w trzech etapach. 
31 marca 2019 roku został zakończony pierwszy etap projektu, który opiewał na kwotę całkowitą 334 695,00 zł z tego 
dofinansowanie z PERFON wyniosło – 300 746,11 zł. Różnicę stanowi wkład własny finansowy WMSON 
i wolontariat.
W ramach tego projektu prowadzone były Biura Karier w dwóch województwach: warmińsko-mazurskim (Olsztyn) i pomorskim 
(Gdańsk) –Projekt polega na pomocy osobom niepełnosprawnym w znalezieniu pracy poprzez:
 poradnictwo psychologiczne i doradztwo zawodowe,
przygotowanie Indywidualnych Planów Działań - planów drogi życiowej i zawodowej,
 wsparcie pośrednika pracy - aktywne poszukiwanie pracy na otwartym rynku,
  warsztaty aktywizujące z doradcą zawodowym i psychologiem,
 indywidualne szkolenia zawodowe dla części beneficjentów,
 wsparcie specjalisty ds. aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
  staże zawodowe
Do projektu przystąpiło łącznie 56 beneficjentów projektu (28 ON w Biurze Karier w Olsztynie i 28 ON w Biurze Karier w 
Gdańsku). 
W biurze Olsztyn w ramach działań projektowych zatrudnienie znalazło  
9 beneficjentów. W biurze Gdańsk w ramach działań projektowych zatrudnienie znalazło 10 beneficjentów. 2 osoby w BK 
Olsztyn i 2 osoby w BK Gdańsk otrzymały  wsparcie w postaci stażu. W warsztatach aktywizujących, które odbyły się w Olsztynie 
wzięło udział 16 osób, w Gdańsku 14 osób.  Indywidualne szkolenia zawodowe odbyły 4 osoby w Olsztynie i 4 osoby 
w Gdańsku
• Projekt Centrum Informacyjno – Poradnicze  dla Osób Niepełnosprawnych dofinansowany z PFRON. Okres realizacji 
01.01.2017 r. – 31.03.2019 r. Projekt prowadzony był na terenie dwóch województw: warmińsko-mazurskiego                        i 
pomorskiego. Wartość projektu w okresie 01.04.2018 r. do dnia 31.03.2019 r. wyniosła 265 952,36 zł, kwota dofinansowania z 
PFRON –252 352,36 zł.  Różnicę stanowi wkład własny finansowy WMSON i wolontariat.
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W ramach zadania w okresie styczeń 2017 – marzec 2018 r udzielono łącznie 6175  porad, w tym:
 porady społeczne, informacje,– 2811,
 porady, doradztwo prawne – 1196,
 porady, doradztwo psychologiczne – 749,
 porady, doradztwo  pedagogiczne i edukacyjne – 1419.
Porady społeczne, porady prawne, doradztwo psychologiczne 
i pedagogiczne oraz informacje udzielane były w naszych biurach w Olsztynie 
i Gdańsku w formie osobistej, telefonicznej, pocztą elektroniczną oraz tradycyjną.

• Projekt „Centrum Asystentury Osobistej Osób Niepełnosprawnych” był współfinansowany ze środków PFRON. Realizacja 
projektu 01.03.2018 – 31.03.2019r. Całkowita wartość projektu 346 879,36 zł, kwota dofinansowania z PFRON – 329 179,36 zł. 
W projekcie uczestniczyło 60 osób, z czego 16 osób z niepełnosprawnością słuchową i 44 z innymi niepełnosprawnościami. 
Beneficjenci projektu korzystali ze wsparcia asystenta osobistego osób niepełnosprawnych, doradcy całożyciowego, psychologa. 
Usługi asystenckie świadczone były od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00 – 21:00 oraz w koniecznych sytuacjach w soboty i 
niedziele. Wsparcie psychologa i doradcy całożyciowego świadczone były w miarę potrzeb BO oraz w nagłych przypadkach w 
trybie interwencyjnym.
Obszary wsparcia: 
1. Obszar aktywizacji społecznej i kulturalnej.
2. Obszar wspomagania w edukacji i rehabilitacji.
Zrealizowano dwa szkolenia dla asystentów:
1. Zasady bezpiecznych metod asekuracji osób na wózkach.
2. Szkolenie z psychologiem – zagadnienia  interpersonalne i asertywność.
• Projekt „Zatrudnienie wspomagane II”   współfinansowany jest ze środków PFRON. Realizowany na  terenie trzech 
województw- warmińsko – mazurskiego W-MSON – jako Lider, mazowieckiego Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom 
Niepełnosprawnym Hej, Koniku! oraz dolnośląskiego Fundacja Eudajmonia. Realizacja projektu 01.04.2017 – 31.03.2018r.
Całkowita wartość projektu 1 328 609,54 zł, kwota dofinansowania 
z PFRON – 1 134 970,52 zł. 
W projekcie uczestniczyło 101 osób, z czego 32 osoby z obszaru województwa warmińsko- mazurskiego. Beneficjenci projektu 
korzystali ze wsparcia trenera pracy psychologa, tłumacza języka migowego. Zrealizowanych zostało 1 Diagnozę Praktycznych 
Umiejętności Zawodowych, 5 prób pracy oraz 26 staży zawodowych.
W ramach projektu zatrudnienie zdobyło 56 osób, z czego do końca marca 2018 r. - 26 osób pracuje powyżej 6 miesięcy. W 
Olsztynie zatrudnienie znalazło 17 osób z czego 12 osób powyżej 6 miesięcy. Wskaźnik dodatkowy, wzrost zdolności do 
poszukiwania pracy, podjęcia i utrzymania , wyniósł 96,7% (badanie ankietowe).
• Projekt „Centrum Aktywności” finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - 
Mazurskiego 2014 – 2020. Umowa zawarta z Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Okres realizacji: od 
01.03.2017 do 31.03.2020. Wartość projektu: 1 233 958,80 zł. Kwota dotacji: 1 171 858,80 zł.
Celem projektu jest zwiększenie umiejętności i aktywności w życiu 
w wymiarze społecznym i zawodowym 60 osób (3 edycje po 20 osób) 
w wieku 18 – 64 lata zamieszkujących Olsztyn, powiaty: olsztyński, ostródzki, nidzicki i mrągowski poprzez realizację usług 
aktywnej integracji społeczno – zawodowej w ramach istniejącego Centrum Aktywności jako podmiotu działającego na rzecz 
aktywizacji społeczno-zawodowej.
Wsparcie indywidualne realizowane przez trenera aktywności, doradcę całożyciowego, psychologa oraz superwizora. W roku 
2018 wsparcia udzielono dla 40 uczestników dwóch edycji.
Wsparcie dodatkowe: szkolenia i staże zawodowe, wsparcie grupowe, pakiet aktywizacyjny, wyjazdy integracyjne z elementami 
edukacyjno – zawodowymi.
• Projekt „Centrum Aktywności II” finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – 
Mazurskiego 2014 – 2020. Umowa zawarta z Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Okres realizacji: od 
01.11.2017 do 28.02.2021.Wartość projektu: 1 267 681,80 zł. Kwota dotacji: 1 201 431,80 zł.
Celem projektu jest zwiększenie umiejętności i aktywności w życiu 
w wymiarze społecznym i zawodowym 60 osób (3 edycje po 20 osób) w wieku 18-64 lata zamieszkujących Olsztyn, powiaty: 
olsztyński, ostródzki, szczycieński poprzez realizację usług aktywnej integracji społeczno - zawodowej w ramach istniejącego 
Centrum Aktywności jako podmiotu działającego na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej.
Wsparcie indywidualne realizowane przez trenera aktywności, doradcę całożyciowego, psychologa oraz superwizora. W 2018 
roku wsparcia udzielono dla 29 uczestników.
Wsparcie dodatkowe: szkolenia i staże zawodowe, wsparcie grupowe, pakiet aktywizacyjny, wyjazdy integracyjne z elementami 
edukacyjno – zawodowymi.
• Projekt „Zatrudnienie wspomagane IV”   współfinansowany jest ze  środków PFRON. Realizowany na  terenie województwa 
warmińsko- mazurskiego. Realizacja projektu 01.04.2018 – 31.03.2019r. Całkowita wartość projektu 359 154,58 zł, kwota 
dofinansowania z PFRON – 358 400,46 zł.  
W projekcie uczestniczyło 24 osoby. Beneficjenci projektu korzystali ze wsparcia trenera pracy psychologa, tłumacza języka 
migowego. Zrealizowano 6 staży, w tym jeden staż 6-miesiączny. 
W ramach projektu zatrudnienie zdobyło 19 osób (79 %), z czego do końca marca 2019 r. – 12 osób (50 %) pracuje powyżej 6 

Druk: NIW-CRSO 6



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 prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

7000

200

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

miesięcy. Wskaźnik dodatkowy, wzrost zdolności do poszukiwania pracy, podjęcia 
i utrzymania, wyniósł 95,5 % (badanie ankietowe).

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Działalność pozostałych organizacji 
członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.  
Warmińsko - Mazurski Sejmik Osób 
Niepełnosprawnych stanowi zrzeszenie 
organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i 
związków posiadających osobowość prawną, 
statutowo zajmujących się problematyką osób z 
niepełnosprawnościami   Zgodnie ze Statutem 
celem działania Sejm jest reprezentowanie 
interesów osób z niepełnosprawnościami, 
koordynacja działań w tym zakresie, tworzenie 
warunków dla pełnego i aktywnego udziału osób 
z niepełnosprawnościami w życiu społecznym 
oraz wspieranie działań na rzecz realizacji zasady 
ochrony równości szans osób z 
niepełnosprawnością w społeczeństwie.

94.99.Z 0,00 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) 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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 3 003 658,73 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3 003 658,73 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 48 874,34 zł

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) 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,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1 579,20 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 2 953 205,19 zł

w 
tym:

1 701 393,16 zł

0,00 zł

70 000,00 zł

1 181 812,03 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych
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2.4. Z innych źródeł

0,00 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 19 860,89 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 1 687,40 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących 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

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2 984 309,07 zł 0,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

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 finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

2 983 797,84 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

150,00 zł

0,00 zł

361,23 zł 0,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł 0,00 zł

w 
tym:

2 420,00 zł

45 667,34 zł

787,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

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
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

26 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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

21,20 etatów

30 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

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.
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2.1. Organizacja posiada członków

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

37 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 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia 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)

60 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

30 osób

30 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1 965 634,06 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego 

1 965 634,06 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

163 802,84 zł

5 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

10 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 10 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

5 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1 317 775,62 zł

1 317 775,62 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 647 858,44 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1 965 634,06 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. 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. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 XX Festyn Integracyjny 
"Jesteśmy Razem"

• XX Festyn „Jesteśmy Razem”, 
Stare Miasto (12 maja 2018 r.) 
Impreza miała na celu 
integrację osób 
niepełnosprawnych poprzez 
wspólną zabawę, edukację, 
wypoczynek, podniesienie 
świadomości osób 
niepełnosprawnych o ich 
prawach, a także kreowanie ich 
pozytywnego wizerunku. 
Podczas Festynu wystąpiło kilka 
różnorodnych grup scenicznych 
osób niepełnosprawnych oraz 
Kapela Jakubowa. Pojawiło się 
ok. 40 stoisk prezentujących 
twórczość rękodzielniczą osób 
niepełnosprawnych.

Samorząd Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego

12 000,00 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

8 672,61 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych -
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2 XXV lecie WMSON - Gala 
Jubileuszowa

Gala Jubileuszowa odbyła się 28
 września 2018 r. w Urzędzie 
Wojewódzkim 
w Olsztynie. Honorowy 
Patronat nad Galą objęli 
Wojewoda Warmińsko-
Mazurski, Marszałek 
Województwa Warmińsko-
Mazurskiego oraz  Prezes 
Zarządu Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. Podczas 
uroczystości została 
zaprezentowana historia, 
osiągniecia i obecne działania 
WMSON, odbyła się część 
artystyczna i zostały wręczone 
odznaczenia państwowe, 
wyróżnienia i statuetki.

PFRON 14 767,61 zł

3 Konferencja "Zintegrowani 
Niepełnosprawni"

Coroczne spotkanie 
przedstawicieli organizacji 
zajmujących się problemami 
osób niepełnosprawnych 03-
04.12.2018 r.
odbyła się debata na temat 
„Aktualne i przyszłe działania na 
rzecz niezależnego życia osób z 
niepełnosprawnościami” z 
udziałem organizacji 
członkowskich kadry WMSON, 
PFRON, MZON.
Odbyły się też warsztaty 
psychologiczne dla działaczy i 
kadry: „Inspirujące podejście do 
motywowania” i „Jak skutecznie 
współpracować w zespole?”.

PFRON 11 535,39 zł

4 Wycieczka Szwecja „Obchody XXV lecia – wyjazd 
turystyczno-integracyjny dla 
zasłużonych liderów organizacji 
zrzeszonych w WMSON”
W dniach 30.09-2.10.2018 r. 
Warmińsko - Mazurski Sejmik 
Osób Niepełnosprawnych 
zorganizował wyjazd 
turystyczno – integracyjny 
statkiem Stena Line do 
Karlskrony w Szwecji. W 
wyjeździe wzięło udział 50 osób 
niepełnosprawnych, ich 
opiekunów oraz wolontariuszy. 
Okazja była szczególna, Sejmik 
w ubiegłym roku obchodził 
swoje XXV.

PFRON 21 697,00 zł

5 Zatrudnienie Wspomagane 
IV - wkład własny

Pozyskanie części środków na 
pokrycie wynagrodzeń 
trenerów pracy w związku z 
wymaganym wkładem własnym 
w projekcie Zatrudnienie 
Wspomagane IV.

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej - Urząd Marszałkowski 
Województwa Warmińsko-
Mazurskiego

10 000,00 zł
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)
Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Centrum Informacyjno-
Poradnicze dla Osób 
Niepełnosprawnych

Okres realizacji projektu: 
01.01.2017 - 31.03.2019
Projekt prowadzony był na 
terenie dwóch województw: 
warmińsko-mazurskiego               
         i pomorskiego. Wartość 
projektu w okresie 01.04.2018 
r. do dnia 31.03.2019 r. 
wyniosła 265 952,36 zł, kwota 
dofinansowania z PFRON –252 
352,36 zł.  Różnicę stanowi 
wkład własny finansowy 
WMSON i wolontariat.
W ramach zadania w okresie 
styczeń 2017 – marzec 2018 r 
udzielono łącznie 6175  porad.

PFRON 252 352,36 zł

2 Biuro Karier Okres realizacji projektu: 
01.02.2018 - 31.03.2020
31 marca 2019 roku został 
zakończony pierwszy etap 
projektu, który opiewał na 
kwotę całkowitą 334 695,00 zł z 
tego dofinansowanie z PERFON 
wyniosło – 300 746,11 zł. 
Różnicę stanowi wkład własny 
finansowy WMSON 
i wolontariat.
W ramach tego projektu 
prowadzone były Biura Karier w 
dwóch województwach: 
warmińsko-mazurskim (Olsztyn) 
i pomorskim (Gdańsk) –Projekt 
polega na pomocy osobom 
niepełnosprawnym w 
znalezieniu pracy.

PFRON 300 746,11 zł

3 Centrum Asystentury 
Osobistej Osób 
Niepełnosprawnych

Okres realizacji projektu: 
01.03.2018 - 31.03.2019
W projekcie uczestniczyło 60 
osób, z czego 16 osób z 
niepełnosprawnością słuchową 
i 44 z innymi 
niepełnosprawnościami. 
Beneficjenci projektu korzystali 
ze wsparcia asystenta 
osobistego osób 
niepełnosprawnych, doradcy 
całożyciowego, psychologa. 
Usługi asystenckie świadczone 
były od poniedziałku do piątku 
w godz.: 8:00 – 21:00 oraz w 
koniecznych sytuacjach w 
soboty i niedziele. Wsparcie 
psychologa i doradcy 
całożyciowego.

PFRON 329 179,36 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

4 Zatrudnienie Wspomagane 
IV

Okres realizacji projektu: 
01.04.2018 - 31.03.2021
W projekcie uczestniczyło 24 
osoby. Beneficjenci projektu 
korzystali ze wsparcia trenera 
pracy psychologa, tłumacza 
języka migowego. Zrealizowano 
6 staży, w tym jeden staż 6-
miesiączny. 
W ramach projektu 
zatrudnienie zdobyło 19 osób 
(79 %), z czego do końca marca 
2019 r. – 12 osób (50 %) 
pracuje powyżej 6 miesięcy. 
Wskaźnik dodatkowy, wzrost 
zdolności do poszukiwania 
pracy, podjęcia 
i utrzymania, wyniósł 95,5 % (ba

PFRON 358 400,46 zł

5 Zatrudnienie Wspomagane II Okres realizacji projektu: 
01.04.2017 - 31.03.2018
W projekcie uczestniczyło 101 
osób, z czego 32 osoby z 
obszaru województwa 
warmińsko- mazurskiego. 
Beneficjenci projektu korzystali 
ze wsparcia trenera pracy 
psychologa, tłumacza języka 
migowego. Zrealizowanych 
zostało 1 Diagnozę 
Praktycznych Umiejętności 
Zawodowych, 5 prób pracy oraz 
26 staży zawodowych.
W ramach projektu 
zatrudnienie zdobyło 56 osób, z 
czego do końca marca 2018 r. - 
26 osób pracuje powyżej 6 
miesięcy. W Olsztynie 
zatrudnienie

PFRON 1 134 970,52 zł

6 Centrum Aktywności II- 
wkład własny

Refundacja ze środków PFRON 
wymaganego wkładu własnego 
WMSON w projekcie Centrum 
Aktywności II.

PFRON 56 500,00 zł
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2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Tadeusz Milewski - Prezes WMSON Data wypełnienia sprawozdania

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Państwowa Inspekcja Pracy 1

2 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej

3

3 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 1

2019-07-03

Druk: NIW-CRSO 17


