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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-10-15

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

2001-07-24

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

Andrzej Karski Wiceprezes TAK

Lucyna Jędryczka Wiceprezes TAK

Marek Skaskiewicz Wiceprezes TAK

Mariusz Bojarowski Sekretarz TAK

Monika Falej Skarbnik TAK

Andrzej Jurkian Członek TAK

Stanisław Litman Członek TAK

Piotr Łożyński Członek TAK

Krzysztof Parda Członek TAK

Tadeusz Szanter Członek 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)                       

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 

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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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,
f) inicjowanie i prowadzenie badań i ekspertyz.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

I. PROJEKTY  REALIZOWANE PRZEZ WMSON w 2019 r.
a) Asystent – szansa na niezależne życie osób z niepełnosprawnościami
b) Centrum Aktywności
c) Centrum Aktywności II
d) Zatrudnienie wspomagane IV
e) Zatrudnienie Wspomagane V
f) Centrum Asystentury Osobistej Osób Niepełnosprawnych  II
g) Biuro Karier
h) Centrum Informacyjno – Poradnicze  dla Osób Niepełnosprawnych
i) Partnerstwo na rzecz realizacji praw osób z niepełnosprawnościami wśród administracji publicznej województwa warmińsko-
mazurskiego
j) Stefa Aktywności
k) Bezpłatne szkolenia komputerowe dla seniorów w województwie warmińsko-mazurskim

a) Projekt „Asystent – szansa na niezależne życie osób z niepełnosprawnościami” finansowany jest ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014 – 2020. Umowa zawarta z Samorządem Województwa 
Warmińsko – Mazurskiego. Okres realizacji: od 01.04.2019 do 30.06.2022. Wartość projektu: 997 704,00 zł. Kwota dotacji: 947 
704,00 zł.
W projekcie uczestniczyło 35 osób, z czego 4 osoby z niepełnosprawnością słuchową i 31 z innymi niepełnosprawnościami. 
Beneficjenci projektu korzystali ze wsparcia asystenta osobistego osób niepełnosprawnych, doradcy całożyciowego, zajęć w mini 
świetlicy oraz porad specjalistycznych – prawnych i psychologicznych
Usługi asystenckie świadczone były od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00 – 21:00 oraz w koniecznych sytuacjach w soboty i 
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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.
3. Szkolenie z psychologiem – zagadnienia  interpersonalne i asertywność.

b) 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 
2019 wsparcia udzielono dla 40 uczestników dwóch edycji (zatrudnienie - 17 uczestników z dwóch edycji).
Wsparcie dodatkowe: szkolenia i staże zawodowe, wsparcie grupowe, pakiet aktywizacyjny, wyjazdy integracyjne z elementami 
edukacyjno – zawodowymi.

c) 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 2019 
roku wsparcia udzielono dla 21 uczestników (zatrudnienie – 9 uczestników 2 edycji).
Wsparcie dodatkowe: szkolenia i staże zawodowe, wsparcie grupowe, pakiet aktywizacyjny, wyjazdy integracyjne z elementami 
edukacyjno – zawodowymi.

d) Projekt „Zatrudnienie wspomagane IV”   współfinansowany jest ze  środków PFRON. Realizowany na  terenie województwa 
warmińsko- mazurskiego. Realizacja projektu 01.04.2019 – 31.03.2020r. Całkowita wartość projektu 371 605,43 zł, kwota 
dofinansowania z PFRON – 331 526,12 zł.  
W projekcie uczestniczyło 24 osoby. Beneficjenci projektu korzystali ze wsparcia trenera pracy, psychologa, tłumacza języka 
migowego, asystenta osobistego. Zrealizowano 4 staże zawodowe.
W ramach projektu zatrudnienie zdobyło 14 osób (79 %), z czego do końca marca 2019 r. – 8 osób (50 %) pracuje powyżej 6 
miesięcy. Wskaźnik dodatkowy, wzrost zdolności do poszukiwania pracy, podjęcia i utrzymania, wyniósł 100 % (przy badaniu 
grupy 22 osób - badanie ankietowe).

e) Projekt „Zatrudnienie Wspomagane V”   współfinansowany jest ze  środków PFRON. Realizowany na  terenie województwa 
Warmińsko - Mazurskiego. Realizacja projektu 01.04.2019 – 31.03.2020r. Całkowita wartość projektu 305 600,64 zł, kwota 
dofinansowania z PFRON – 275 000,64 zł.
W projekcie uczestniczyło 20 osób. Beneficjenci projektu korzystali ze wsparcia trenera pracy, psychologa, tłumacza języka 
migowego. Zrealizowano 5 staży oraz 3 szkolenia.
W ramach projektu zatrudnienie zdobyło 14 osób (70 %), z czego do końca marca 2020 r. – 6 osób (30 %) pracuje powyżej 6 
miesięcy. Wskaźnik dodatkowy, wzrost zdolności do poszukiwania pracy, podjęcia 
i utrzymania, wyniósł 100 % (badanie ankietowe).

f) Projekt „Centrum Asystentury Osobistej Osób Niepełnosprawnych  II” był współfinansowany ze środków PFRON. Realizacja 
projektu 01.04.2019 – 31.03.2020r. Całkowita wartość projektu 259 210,69 zł, kwota dofinansowania z PFRON – 246 180,00 zł. 
W projekcie uczestniczyło 48 osób, z czego 8 osób z niepełnosprawnością słuchową i 40 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: 
Obszar aktywizacji społecznej i kulturalnej.
Obszar wspomagania w edukacji i rehabilitacji.
Zrealizowano dwa szkolenia dla asystentów:
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Zasady bezpiecznych metod asekuracji osób na wózkach.
Szkolenie z psychologiem – zagadnienia  interpersonalne i asertywność.

g) projekt  „Biuro Karier”  dofinansowany z PFRON.  
Realizacja projektu 01.02.2018 r.– 31.03.2021 r.  w trzech etapach. 
31 marca 2020 roku został zakończony drugi etap projektu, który opiewał na kwotę całkowitą 336 125,88 zł z tego 
dofinansowanie z PERFON wyniosło –303.710,19 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 69 beneficjentów (37 ON w Biurze Karier w Olsztynie i 32 ON w Biurze Karier w Gdańsku). 
W biurze Olsztyn w ramach działań projektowych dzięki pośrednictwu pracy zatrudnienie znalazło 8 beneficjentów, w tym 5 w 
okresie min. 3 miesięcy, pozostałe osoby uzyskały pracę na czas krótszy, z czego jedna po dwóch miesiącach musiała skorzystać 
z długoterminowego zwolnienia lekarskiego i pracodawca nie przedłużył jej umowy
W biurze Gdańsk w ramach działań projektowych zatrudnienie znalazło 11 beneficjentów. Wszystkie te osoby spełniły 
kryterium 3 miesięcy zatrudnienia, z czego 8 utrzymało zatrudnienie w okresie dłuższym niż 3 miesiące.
4 BO otrzymało  wsparcie w postaci stażu zawodowego: 3 osoby w BK Olsztyn i 1 osoba w BK Gdańsk, z czego jedna w Olsztynie 
po zakończeniu stażu uzyskała zatrudnienie u pracodawcy u którego odbywała staż zawodowy.
W warsztatach aktywizujących, które odbyły się w Olsztynie wzięło udział 19 osób, w Gdańsku 14 osób, łącznie 33 osoby. 
Indywidualne szkolenia zawodowe odbyły 4 osoby w Olsztynie i 4 osoby w Gdańsku.

h) Projekt Centrum Informacyjno – Poradnicze  dla Osób Niepełnosprawnych dofinansowany z PFRON. 
Okres realizacji 01 kwietnia 2019 r. – 31 marca 2022 r. w trzech etapach.
Projekt prowadzony był na terenie dwóch województw: warmińsko-mazurskiego i pomorskiego. Wartość projektu w okresie 
01.04.2019 r. do dnia 31.03.2020 r. wyniosła 248 012,29  zł, kwota dofinansowania z PFRON –235 498,53 zł.  Różnicę stanowi 
wkład własny finansowy WMSON i wolontariat.
Działania realizowane w ramach projektu na rzecz osób niepełnosprawnych i otoczenia realizowane były zgodnie z 
harmonogramem do połowy marca 2020 r. W związku z ogłoszeniem stanu epidemii od 16 marca pracownicy CIPON przeszli na 
pracę zdalną i w dużym ograniczeniu świadczyli doradztwo drogą mailową i telefonicznie.
W ramach zadania w okresie kwiecień  2019 – marzec 2020 r udzielono łącznie 5386 porad jednorazowych i wielokrotnych , w 
tym:
- porady społeczne, informacje,– 2514,
- porady, doradztwo prawne – 885,
- porady, doradztwo psychologiczne – 722,
- porady, doradztwo  pedagogiczne i edukacyjne – 1265.

Porady, doradztwo, informacje udzielane były w formie osobistej, telefonicznej, pocztą elektroniczną oraz tradycyjną.

W podziale na województwa liczba udzielonych porad przedstawia się następująco:
• warmińsko - mazurskie – łącznie 2809 porad
- porady społeczne, informacje,– 1317
- porady, doradztwo prawne – 496,
- porady, doradztwo psychologiczne – 354,
- porady, doradztwo  pedagogiczne i edukacyjne – 642.

• pomorskie – łącznie 2577porad
- porady społeczne, informacje,– 1197,
- porady, doradztwo prawne – 389,
- porady, doradztwo psychologiczne – 368,
- porady, doradztwo  pedagogiczne i edukacyjne – 623.

i) Projekt: „Partnerstwo na rzecz realizacji praw osób z niepełnosprawnościami wśród administracji publicznej województwa 
warmińsko-mazurskiego”.
Projekt 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 
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społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. Instytucją Zarządzającą jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki 
Społecznej.
Okres realizacji projektu: 01.02.2017 – 31.01.2019
Celem głównym projektu było 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.

j) Projekt „Stefa Aktywności”
Projekt 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 ”.
Okres realizacji projektu: 05.2018 - 05.2021
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
- 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.

k) Projekt „Bezpłatne szkolenia komputerowe dla seniorów w województwie warmińsko-mazurskim ”
Projekt 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. - 06.2020 r.
Projekt skierowany był 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 było 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 zostało 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 uwzględniał działania związane z omówieniem podstawowej obsługi komputera/tabletu, uruchamianie, 
wyłączanie, obsługa ekranu dotykowego, omówienie elementów pulpitu, otwieranie zamykanie okien, tworzenie folderów.
Uczestnicy mogli wspólnie z trenerem, wybrać interesujące ich obszary funkcjonalne zastosowania Internetu. 
Każda grupa uczestników uczestniczących w projekcie przeszła pełen cykl działań rozwojowych.
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Działania animacyjne prowadziły 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. 

II. WYDARZENIA, INICJATYWY, KONSULTACJE
• XXI Festyn „Jesteśmy Razem”, Stare Miasto (18 maja 2019 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.  Osoby niepełnosprawne 
przygotowały stoiska, na których można było podziwiać  ich twórczość rękodzielniczą. Wszyscy przybyli, zarówno osoby 
niepełnosprawne jak ich rodziny i otoczenie chętnie brali udział
w konkursach z nagrodami i zabawach przygotowanych przez organizatora. Coraz większe zainteresowanie udziałem w 
imprezie z roku na rok, świadczy o wzroście aktywności społecznej osób niepełnosprawnych dzięki realizacji tego 
przedsięwzięcia. Podczas imprezy cały czas na scenie odbywały się występy. Wszystkie wydarzenia na scenie były dostępne dla 
osób głuchych dzięki tłumaczowi języka migowego. Mogliśmy zobaczyć i posłuchać wspaniałych  występów osób 
niepełnosprawnych na scenie. Wystąpił  Daniel Rupiński, Zespół Wodny Patrol, Big Bend Państwowej Szkoły Muzycznej I i II 
stopnia w Olsztynie pod dyrygenturą Henryka Zinkiewicza, podczas występu prezentowała się para taneczna z Szkoły Tańca i 
Wdzięku B&W Przemienieccy – para pokazowa Szymon Przeminiecki i Justyna Karwicka oraz wokaliści Julia Plis i Bolesław 
Czepiewski, wystąpiły grupy artystyczne z Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku, Duet Haueczki, Dominika Chmielińska i Urszula 
Wysocka, zespół Da Capo al Fine – zespół z PSONII, koło w Ostródzie.  Dodatkowo odbywał się mini warsztat kuglarski, 
przygotowany przez Olsztyński Teatr Uliczny. Zaprezentowana została działalność Warmińsko- Mazurskiego Funduszu 
Filmowego, odbył się konkurs z nagrodami na scenie. Przedstawiliśmy ciekawe propozycje na spędzanie wolnego czasu dla osób 
niepełnosprawnych i promocję aktywnego stylu życia. Do współpracy włączają się instytucje publiczne, które chętnie przekazują 
swoją wiedzę
i podnoszą świadomość osób niepełnosprawnych i zachęcają to korzystania ze swoich praw m.in. Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowy Bank Polski. Konsultacji medycznych udzielali również doświadczeni 
ratownicy medyczni z Polskiego Czerwonego Krzyża. 
Podczas Festynu pracowali wolontariusze z Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, Polskiego Czerwonego 
Krzyża oraz ze Szkoły Policealnej MEDYK. 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. Imprezę 
poprowadziła Pani Grażyna Bałabańska, a tłumaczem języka migowego była Pani Barbara Parda. Pojawiło się ok. 40 stoisk 
prezentujących twórczość rękodzielniczą osób niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakłady Aktywności 
Zawodowej, Domy Pomocy Społecznej, Organizacje Pozarządowej i inne). Odbył się pokaz ratownictwa medycznego, połączony 
ze szkoleniem prowadzonym przez wolontariuszy z Polskiego Czerwonego Krzyża oraz gry 
i zabawy dla młodszych i starszych uczestników Festynu. Taekwondo Start Olsztyn przygotował pokaz swoich umiejętności i 
zaprosił do wspólnych ćwiczeń wszystkich zainteresowanych. Każdy uczestnik mógł  zbadać sobie ciśnienie i poziom cukru we 
krwi dzięki Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków koło w Olsztynie. Ofertę wsparcia osób niepełnosprawnych przedstawił 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział 
w Olsztynie. Podczas Festynu pracowali wolontariusze z Warmińsko-Mazurskiego sejmiku Osób Niepełnosprawnych, Polskiego 
Czerwonego Krzyża oraz ze Szkoły Policealnej MEDYK. 

• Impreza turystyczna: Hiszpania 21.09 – 28.09.2019 r.
  dofinansowana z PFRON (Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej
  i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie) Wartość projektu wyniosła   121 390,00 zł, kwota dofinansowania z PFRON 
–55 000,00 zł. Różnicę stanowi   wkład własny finansowy uczestników i wolontariat. W wyjeździe lotniczym do   Hiszpanii wzięły 
udział 34 osoby, w tym 28 osób niepełnosprawnych oraz 6   wolontariuszy. Na trasie wyprawy znalazły się takie miejsca jak: 
- Montserrat – Duchowego Centrum Katalonii
- Barcelona, stolica Katalonii
- Girona i Muzeum Salvadora Dali.

• Wizyta studyjna – Wrocław 19.11 – 21.11.2019 r.
dofinansowana z PFRON (Miejski Zespól ds. Rehabilitacji Zawodowej
i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie). Wartość projektu wyniosła 7339,00 zł, kwota dofinansowania z PFRON 
–4367,40 zł. Różnicę stanowi wkład własny finansowy WMSON i wolontariat. W dniach 19-21 listopada odbyła się wizyta 
studyjna do Wrocławia w której uczestniczyło
6 osób (4 osoby niepełnosprawne i dwóch opiekunów -wolontariuszy). Wyjazd poprzedziły wielotygodniowe przygotowania, 
polegające na nawiązaniu kontaktów z instytucjami (Dolnośląski Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta we Wrocławiu, Biuro 
Wrocław Bez Barier), przygotowanie programów i tematów spotkań oraz logistyka całej wizyty. Na nasze zaproszenie 
odpowiedziały też organizacje pozarządowe z województwa dolnośląskiego, które spotkały się
a nami i podzieliły swoimi dobrymi praktykami.
Program naszej wizyty przebiegał następująco:
20 listopada (środa)
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9.30 – 10.30 - spotkanie z Panią Dyrektor Bogusławą Kulińską 
w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego.
- Rola Pełnomocnika Marszałka ds. Osób Niepełnosprawnych;
- Realizacja Wojewódzkiego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych;
- Funkcjonowanie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych; 
- Działania na rzecz dostępności;
- Inicjatywa „Dolny Śląsk bez barier”. 
11.00 - spotkanie z Dyrektorem Biura Wrocław Bez Barier Bartłomiejem Skrzyńskim 
- Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Bez barier”;
- Wdrażanie „Wrocławskich Standardów Dostępności Przestrzeni Miejskich ”;
- Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu, miejskimi jednostkami organizacyjnymi, spółkami miejskimi, radami osiedli 
oraz innymi podmiotami przy realizacji zadań na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz na rzecz seniorów;
- Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.
po południu:
13.00 - 14.50  spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami: 
Fundacji Imago, Fundacji Eudajmonia
Po odbytych spotkaniach członkowie grupy studyjnej udali się na Stare Miasto, aby zobaczyć w praktyce jak wygląda 
dostępność w mieście Wrocławiu. Był to bardzo ciekawy i pouczający wyjazd. Mamy nadzieję,
że niektóre dobre rozwiązania uda nam wprowadzić w naszym mieście
w ramach działań „Olsztyn Bez Barier”.

• Projekt „Zintegrowani Niepełnosprawni” - Siła, 3-4 grudnia 2019 r.   dofinansowany z PFRON (Miejski Zespól ds. Rehabilitacji 
Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie) Wartość projektu wyniosła 24 960,00  zł, kwota dofinansowania 
z PFRON –14 920,00 zł. Różnicę stanowi wkład własny finansowy WMSON i wolontariat. W dniach 3-4 grudnia 2019 r. 
Warmińsko - Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych zorganizował jubileuszowe XX spotkanie przedstawicieli osób 
niepełnosprawnych pn. „Zintegrowani Niepełnosprawni 2019”. W spotkaniu oraz towarzyszącym im szkoleniu
i warsztatach i wzięło udział 40 osób, przedstawicieli organizacji i pracowników WMSON. Spotkanie odbyło się Hotelu Marina 
Club w Sile. Gości spotkania powitał Prezes WMSON Tadeusz Milewski, który na wstępie złożył gratulacje naszej koleżance 
Monice Falej- skarbniczce WMSON, w związku  z uzyskanym mandatem posłanki RP na obecną kadencję sejmu.  Pierwszego 
dnia odbył się wykład interaktywny CSR w pigułce, który poprowadziła Marta Malinowska. Drugiego dnia spotkania odbyły się 
warsztaty: „Przestrzeń rozwoju WMSON”
I grupa, które poprowadził Michał Rohde,  „Teambuilding” II – Roman Iwasieczko. 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?”.
• Inne działania
 Udział kadry i działaczy WMSON w bezpłatnych szkoleniach
z dostępności: Realizatorem szkoleń (zlecenie rządowe) była Spółdzielnia Socjalna „FADO” i Utilitia Sp.  z o.o.  Szkolenia były 
prowadzone 
w obszarach:
- audytów dostępności architektonicznej i audytów poprawności dostosowań przestrzeni (obiektów użyteczności publicznej) 
przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych,
 - prowadzenia audytów dostępności serwisów internetowych, aplikacji i dokumentów cyfrowych,
- tworzenia transkrypcji tekstowej nagrań dźwiękowych oraz tworzenia napisów rozszerzonych (w tym „na żywo”) do nagrań i 
transmisji na żywo zawierających dźwięk i obraz (audio-wideo),
- tworzenia audiodeskrypcji,
- przygotowywania i montażu materiałów w polskim języku migowym (PJM),
- tworzenia tekstów łatwych do czytania i zrozumienia (Easy to Read and Understand, ETR).
23 osoby naszej kadry zakwalifikowały się i skorzystały ze szkoleń we wszystkich obszarach dostępności. 2-5 dniowe szkolenia 
stały na wysokim poziomie i były bardzo pożyteczne.
 W 2019 r. WMSON kontynuował rozpoczętą rok wcześniej akcję pod hasłem „Olsztyn bez Barier”. W jej wyniku Prezydent 

Olsztyna
w czerwcu 2019r. powołał zespół do opracowania „Standardów dostępności dla miasta Olsztyna” i zaprosił przedstawicieli 
środowiska do wielu komisji i ciał konsultacyjnych. Na spotkaniach
z przedstawicielami Miasta Olsztyna omawiane są wszystkie obszary dostępności. Po licznych spotkaniach ze ZDZiT w Olsztynie, 
8.11.2019r. zapadła decyzja o zmianie znaków drogowych w obrębie Starego Miasta 
w sposób, który po prawie rocznej przerwie, umożliwia parkowanie na Rynku Starego Miasta osobomz niepełnosprawnościami.
 18.09.2019r. Odbył się Konwent Regionalny Osób
z Niepełnosprawnościami w Bartoszycach, którego głównym organizatorem było Stowarzyszenie Integracji Osób 
Niepełnosprawnych (SION), a Sejmik współorganizatorem. Na Konwencie została zaprezentowana m.in. sejmikowa inicjatywa 
„Olsztyn bez Barier”.
 V Ogólnopolski Kongres Osób z Niepełnosprawnościami – nasi przedstawiciele, Andrzej Karski, Anna Rogulska-Ruchala i Iwona 
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Kowalewska-Panasiuk uczestniczyli w kolejnym Kongresie
w Warszawie w dniu 10.10.2019r. Informacje z sesji plenarnej i sesji tematycznych zostały przekazane naszym organizacjom 
m.in. na Radzie WMSON i Międzynarodowym Dniu Osób Niepełnosprawnych w Ostródzie 3.12.2019r.
 Współpracowaliśmy również przy wydarzeniu w Ostródzie – Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych 3.12.2019r. 
Organizatorem był Starosta Ostródzki, Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatu Ostródzkiego i 
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przedstawiciele Sejmiku wystąpili z prezentacjami: Informacje z V Kongresu 
Osób
z Niepełnosprawnościami – Andrzej Karski; Inicjatywy, konsultacje, interwencje – m.in. inicjatywa „Olsztyn bez barier” – 
Andrzej Jurkian. Jako przewodniczący Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych wystąpił Marek Skaskiewicz, 
jako przewodniczący Społecznej Rady w Ostródzie – Mariusz Bojarowski, który też zaprezentował temat „Dostępność dla osób 
ze szczególnymi potrzebami – wymagania, plany, obowiązki”.
 Teatr otwarty dla wszystkich: „Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie wychodząc na przeciw potrzebom osób z 
niepełnosprawnościami ruchowymi, wzrokowymi oraz słuchowymi wspólnie z Warmińsko-Mazurskim Sejmikiem Osób 
Niepełnosprawnych przypomina
o dostępności "Jaracza" i zaprasza do Teatru!” to cytat z ogłoszeń, plakatów w 2019r. inaugurujących akcję. Teatr im. Stefana 
Jaracza 
w Olsztynie wspólnie z Warmińsko-Mazurskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych przygotował pierwszy spektakl tłumaczony 
na język migowy. Na początek wybrano przedstawienie pt. „ Czuwanie” które odbyło się 20 grudnia 2019 r. g.19.30. Kluczową 
rolę w przygotowaniu wersji spektaklu dostępnej dla niesłyszących odegrały nasze tłumaczki języka migowego w tym Barbara 
Parda.

 Konsultacje dokumentów, planów, rozwiązań prawnych: 

Przekazaliśmy w imieniu środowiska uwagi WMSON do Programu Współpracy Samorządu Województwa z NGO na 2020r.
„Uważamy za potrzebne wprowadzenie priorytetu „Dostępność przestrzeni publicznych, informacji, kultury w województwie 
warmińsko-mazurskim”.
Proponowane obszary działań:
- edukacja i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie dostępności
i praw osób z niepełnosprawnością,
- działania interwencyjne i wypracowywanie systemowych rozwiązań służących poprawie dostępności (w tym badania, 
ustalanie standardów, przegląd dokumentów strategicznych i aktów prawnych województwa),
- prowadzenie inwentaryzacji barier, monitoring dostępności.
W ramach powyższych działań można wymienić konkretne przykłady działań: audyty dostępności przez przeszkolone osoby z 
NGO, wydawnictwa cyfrowe i papierowe (przewodniki turystyczne, informatory w dostępnych wersjach – w języku migowym, 
audiodeskrypcja, teksty łatwe w czytaniu i rozumieniu), szkolenia kadry NGO i JST z zakresu dostępności, kampanie społeczne na 
rzecz dostępności, przeciw dyskryminacji.
Priorytet XIII cel 1
Wprowadzenie zadań (i zapewnienie dodatkowych środków na ten cel)
w obszarze organizacji konferencji, seminariów, wizyt studyjnych,udziału we współpracy krajowej i zagranicznej, udziału w 
konsultacjach aktów prawnych itp.) organizacji działających na rzecz osób
z niepełnosprawnościami.
Priorytet XV
Proponujemy zlecenie zadania pod roboczym tytułem „1945” polegającego na organizacji uroczystego spotkania i 
uhonorowania  ludzi, którzy żyją i działają na Warmii i Mazurach od 1945 r. do dziś. Jako działalność dokumentacyjna i 
zachowanie pamięci o tych osobach elementem zadania byłoby wydanie cyklu reportaży, wspomnień.
W 2020 r. mija 75 lat od wydarzeń historycznych, w wyniku których wielu Polaków rozpoczęło życie i działalność w Olsztynie i 
na terenie naszego regionu. Uważamy za istotne, by zachować pamięć
i uhonorować tych ludzi. Uwagi i opinie dot. całego dokumentu: 
Uważamy za konieczne wprowadzenie ogólnego zapisu w Programie,
że wszystkie zadania zlecane ze środków samorządu województwa muszą być realizowane z zapewnieniem dostępności 
osobom
ze szczególnymi potrzebami. Szczególnie przedsięwzięcia zlecane 
z zakresu polityki społecznej np. konferencje, festyny, wydawnictwa powinny być zrealizowane z zachowaniem pełnej 
dostępności na profesjonalnym poziomie, co wiąże się też z koniecznością przeznaczenia na nie znacząco większych środków niż 
dotychczas, postulujemy zlecanie tych zadań na zasadzie powierzenia. Aktualne pozostają nasze wcześniejsze postulaty: 
wcześniejsze ogłaszanie konkursów, możliwość zawierania umów wieloletnich, przeznaczanie więcej środków na konkursy.

 Przygotowania do nowej perspektywy finansowej – RPO 2021-2027 – zorganizowaliśmy spotkanie konsultacyjne w WMSON
i przekazaliśmy uwagi do ROPS:
Grupy osób z niepełnosprawnością wymagające wsparciawobszarach
 Aktywizacja OzN - przygotowanie do aktywności społeczno-zawodowej  (od 11.1)
 Usługi asystenckie dla wszystkich grup ON (w tym przewodnik osób niewidomej, tłumacz języka migowego) 
 Dostęp do usług medycznych (rehabilitacja, fizjoterapia)
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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 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

 Usługi komunikacyjne (przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu)
 Dostęp do informacji dla OzN, dostęp do kultury
 Usługi dla osób starszych z niepełnosprawnościami (np. Kluby Seniora) - centra wsparcia aktywności,  usługi aktywizujące 
społecznie
 Sieciowanie, rozwój i szkolenie kadry NGO – w tym wizyty studyjne (w ramach sieciowania i na rzecz sieciowania)
 Współpraca ponadnarodowa na poziomie regionu (tworzenie projektów ponadnarodowych, innowacyjnych)
 Likwidacja barier architektonicznych (mieszkania, przestrzeń publiczna: badanie dostępności, audyty dostępności)
 Działania informacyjno-promocyjne (budujące świadomość społeczną, edukacyjne)
 Usługi na rzecz rodzin z ON (niwelowanie barier) praca z całą rodziną: psycholog, doradca całożyciowy, trener aktywności, 
trener pracy (rekrutacja rodzin przez OPS, szkoły, NGO)
 Badania dotyczące osób z niepełnosprawnością w regionie
 Opieka wytchnieniowa (wsparcie dla rodziny, m.in. wyjazdy integracyjne dla rodzin
 wsparcie rodzin z dziećmi).

 Przekazaliśmy do ROPS fiszki projektowe:
Osoby Głuche i słabosłyszące (opracowanie Olsztyńskie Stowarzyszenie Głuchych)
Cele:
 Propagowanie wśród osób słyszących wiedzy nt. Kultury oraz PJM.
 Zapewnienie dostępu osobom Głuchym i słabosłyszącym dostępu do tłumacza
    PJM, doradcy całożyciowego, zapewnienie większej ilości tłumaczy PJM.
 Podnoszenie świadomości osób Głuchych i słabosłyszących nt. dziedzictwa kulturowego Polski, dostęp do informacji w języku 
migowym, pełny udział w życiu społecznym, kulturowym, edukacyjnym osób Głuchych i słabosłyszących. 

Udział OzN w edukacji w kontekście ich aktywności na rynku pracy
w województwie warmińsko- mazurskim (opracowanie WMSON)
 Analiza potrzeb i możliwości udziału OzN w kształceniu odpowiadającym potrzebom otwartego rynku pracy oraz udzielenie 
wieloaspektowego doradztwa zawodowego w kontekście wyboru kierunków kształcenia, a także nabycia przez OzN wiedzy w 
zakresie udziału w procesach społecznych i ekonomicznych.

 W 2019 r. przedstawiliśmy też jako Sejmik 15 uwag do projektu ustawy o zatrudnieniu wspomaganym dla Rządowego 
Centrum Legislacji. 
 W listopadzie 2019r. wyszliśmy z inicjatywą podjęcie wspólnych działań zmierzających do systemowego rozwiązywania 
problemów barier architektonicznych w budynkach mieszkalnych w Olsztynie, w tym spółdzielczych. (m.in. organizacja spotkań 
przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych, zarządu budynków komunalnych, ekspertów likwidacji barier, PFRON, celem oceny 
sytuacji, wymiany informacji, dobrych praktyk, poznanie aktualnych możliwości dofinansowania likwidacji barier itp. Dość często 
docierają do nas informacje
o problemach w likwidacji barier w budynkach spółdzielczych
i komunalnych i warto wspólnie podjąć działania celem poprawy tej sytuacji. Pozytywnie odpowiedziała SM Pojezierze i WM 
Oddział PFRON, spotkania miały odbyć się na początku 2020 r., ale z uwagi na epidemię zostały zawieszone.
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3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

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

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 zwany dalej Sejmikiem 
stanowi
zrzeszenie organizacji pozarządowych, 
stowarzyszeń i związków posiadających 
osobowość
prawną, statutowo działających na rzecz osób z 
niepełnosprawnościami.
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.

94.99.Z 1 684,14 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) 4 668 358,58 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 4 668 358,58 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: 123 358,18 zł

2.4. Z innych źródeł 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 1 579,20 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1 944,40 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 4 543 056,00 zł

w 
tym:

3 055 744,24 zł

0,00 zł

106 319,34 zł

1 380 992,42 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

w 
tym:

1 650,00 zł

120 458,18 zł

1 250,00 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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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 15 612,17 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 1 684,14 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: 4 653 600,21 zł 1 684,14 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

4 652 746,41 zł 1 684,14 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

274,00 zł

0,00 zł

579,80 zł 0,00 zł

1 Wkład własny do projektu Zatrudnienie Wspomagane V 166,40 zł

2 Wkład własny do projektu Biuro Karier 490,10 zł

3 Koszty administracyjne - program płacowo-księgowy, certyfikat kwalifikowany, program 
antywirusowy, domena, hosting

1 027,64 zł

0,00 zł

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł
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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)

30 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)

19,58 etatów

37 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

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych

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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2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
29 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 1 919 886,89 zł

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

1 919 886,89 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)  

159 990,57 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  w 
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

1 115 139,47 zł

1 115 139,47 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 804 747,42 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 1 919 886,89 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 XXI Festyn „Jesteśmy 
Razem”, Stare Miasto (18 
maja 2019 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.  Osoby 
niepełnosprawne przygotowały 
stoiska, na których można było 
podziwiać  ich twórczość 
rękodzielniczą.Wszyscy przybyli, 
zarówno osoby 
niepełnosprawne jak ich rodziny 
i otoczenie chętnie brali udział
w konkursach z nagrodami i 
zabawach przygotowanych 
przez organizatora.

Samorząd Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego

14 990,00 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

9 872,97 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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

Projekt prowadzony był na 
terenie dwóch województw: 
warmińsko-mazurskiego i 
pomorskiego. Wartość projektu 
w okresie 01.04.2019 r. do dnia 
31.03.2020 r. wyniosła 248 
012,29  zł, kwota 
dofinansowania z PFRON –235 
498,53 zł.  Różnicę stanowi 
wkład własny finansowy 
WMSON i wolontariat. W 
ramach zadania w okresie 
kwiecień  2019 – marzec 2020 r 
udzielono łącznie 5386 porad 
jednorazowych i wielokrotnych

PFRON 235 498,53 zł

2 Biuro Karier Realizacja projektu 01.02.2018 
r.– 31.03.2021 r.  w trzech 
etapach. 
31 marca 2020 roku został 
zakończony drugi etap projektu, 
który opiewał na kwotę 
całkowitą 336 125,88 zł z tego 
dofinansowanie z PERFON 
wyniosło –303.710,19 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 303 710,19 zł

3 Zatrudnienie wspomagane 
IV

Realizowany na  terenie 
województwa warmińsko- 
mazurskiego. Realizacja 
projektu 01.04.2019 – 
31.03.2020r. Całkowita wartość 
projektu 371 605,43 zł, kwota 
dofinansowania z PFRON – 331 
526,12 zł.  
W projekcie uczestniczyło 24 
osoby. Beneficjenci projektu 
korzystali ze wsparcia trenera 
pracy, psychologa, tłumacza 
języka migowego, asystenta 
osobistego. Zrealizowano 4 
staże zawodowe.
W ramach projektu 
zatrudnienie zdobyło 14 osób 
(79 %),

PFRON 331 526,12 zł
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4 Zatrudnienie Wspomagane V W projekcie uczestniczyło 20 
osób. Beneficjenci projektu 
korzystali ze wsparcia trenera 
pracy, psychologa, tłumacza 
języka migowego. Zrealizowano 
5 staży oraz 3 szkolenia.
W ramach projektu 
zatrudnienie zdobyło 14 osób 
(70 %), z czego do końca marca 
2020 r. – 6 osób (30 %) pracuje 
powyżej 6 miesięcy. Wskaźnik 
dodatkowy, wzrost zdolności do 
poszukiwania pracy, podjęcia 
i utrzymania, wyniósł 100 % 
(badanie ankietowe).

PFRON 275 000,64 zł

5 Centrum Asystentury 
Osobistej Osób 
Niepełnosprawnych  II

W projekcie uczestniczyło 48 
osób, z czego 8 osób z 
niepełnosprawnością słuchową 
i 40 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 
interw

PFRON 246 180,00 zł

6 Zintegrowani 
Niepełnosprawni

W dniach 3-4 grudnia 2019 r. 
Warmińsko - Mazurski Sejmik 
Osób Niepełnosprawnych 
zorganizował jubileuszowe XX 
spotkanie przedstawicieli osób 
niepełnosprawnych pn. 
„Zintegrowani Niepełnosprawni 
2019”. W spotkaniu oraz 
towarzyszącym im szkoleniu
i warsztatach i wzięło udział 40 
osób, przedstawicieli organizacji 
i pracowników WMSON. 
Spotkanie odbyło się Hotelu 
Marina Club w Sile.

Miejski Zespół ds. Rehabilitacji 
Zawodowej i Społecznej Osób 
Niepełnosprawnych w Olsztynie 
(PFRON)

14 920,00 zł

7 Impreza turystyczna: 
Hiszpania 21.09 – 
28.09.2019 r.

W wyjeździe lotniczym do 
Hiszpanii wzięły udział 34 
osoby, w tym 28 osób 
niepełnosprawnych oraz 6 
wolontariuszy. Na trasie 
wyprawy znalazły się takie 
miejsca jak: 
- Montserrat – Duchowego 
Centrum Katalonii
- Barcelona, stolica Katalonii
- Girona i Muzeum Salvadora 
Dali.

Miejski Zespół ds. Rehabilitacji 
Zawodowej i Społecznej Osób 
Niepełnosprawnych w Olsztynie 
(PFRON)

55 000,00 zł

Druk: NIW-CRSO 19



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

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)

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej

1

8 Wizyta studyjna – Wrocław 
19.11 – 21.11.2019 r.

W wizycie studyjnej do 
Wrocławia  uczestniczyło
6 osób (4 osoby 
niepełnosprawne i dwóch 
opiekunów -wolontariuszy). 
Wyjazd poprzedziły 
wielotygodniowe 
przygotowania, polegające na 
nawiązaniu kontaktów z 
instytucjami (Dolnośląski Urząd 
Marszałkowski, Urząd Miasta 
we Wrocławiu, Biuro Wrocław 
Bez Barier), przygotowanie 
programów i tematów spotkań 
oraz logistyka całej wizyty. Na 
nasze zaproszenie 
odpowiedziały też organizacje 
pozarządowe z woj. 
dolnośląskiego, które podzieliły 
dobrymi praktykami.

Miejski Zespól ds. Rehabilitacji 
Zawodowej i Społecznej Osób 
Niepełnosprawnych w Olsztynie 
(PFRON)

4 367,40 zł
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Andrzej Karski - Prezes WMSON Data wypełnienia sprawozdania 2020-10-15
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