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

Data zamieszczenia sprawozdania 2021-10-07

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

Andrzej Karski Prezes TAK

Monika Falej Wiceprezes TAK

Lucyna Jędryczka Wiceprezes TAK

Marek Skaskiewicz Wiceprezes TAK

Mariusz Bojarowski Sekretarz TAK

Andrzej Jurkian Skarbnik TAK

Barbara Piłat 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 Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób 
Niepełnosprawnych jest:
- reprezentowanie interesów osób z niepełnosprawnościami oraz 
koordynacja działań w tym zakresie, 
- tworzenie warunków dla pełnego i aktywnego udziału osób z 
niepełnosprawnościami w życiu społecznym i zawodowym, w 
szczególności stwarzających możliwości uzyskania pracy 
przez osoby z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy,
- 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.

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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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,
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 2020 r.

a) Asystent – szansa na niezależne życie osób z niepełnosprawnościami.
b) Asystent – szansa na niezależne życie II.
c) Centrum Aktywności.
d) Centrum Aktywności II.
e) Centrum Aktywności III.
f)            Centrum Aktywności IV.
g) Zatrudnienie wspomagane IV.
h) Zatrudnienie wspomagane V.
i) Centrum Asystentury Osobistej Osób Niepełnosprawnych  II.
j) Centrum Asystentury Osobistej Osób Niepełnosprawnych  III.
k) Biuro Karier.
l) Centrum Informacyjno – Poradnicze  dla Osób Niepełnosprawnych.
m) Stefa Aktywności.
n) Bezpłatne szkolenia komputerowe dla seniorów w województwie warmińsko-mazurskim.
o) Produkcja reportażu historycznego „Pionierzy osadnictwa 1945”.

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 
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704,00 zł z "Programu Wyrównywania Różnic" otrzymaliśmy dofinansowanie wkładu własnego do projektu unijnego "Asystent, 
szansa na niezależne życie" w wys. 50 000 zł.
W projekcie uczestniczyło 70 osób, z czego 9 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 
niedziele. Wsparcie psychologa i doradcy całożyciowego świadczone były w miarę potrzeb uczestnika projektu 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 „Asystent – szansa na niezależne życie II” finansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014 – 2020. Umowa zawarta z Samorządem Województwa Warmińsko – 
Mazurskiego. Okres realizacji: od 01.04.2020 do 30.06.2023. Wartość projektu: 946 981,60 zł. Kwota dotacji: 847 434,36 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 
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.
c) 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 
2020 wsparcia udzielono dla 20 uczestników dwóch edycji (zatrudnienie - 25 uczestników z trzech edycji).
Wsparcie dodatkowe: szkolenia i staże zawodowe, wsparcie grupowe, pakiet aktywizacyjny, wyjazdy integracyjne z elementami 
edukacyjno – zawodowymi.
d) 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 2020 
roku wsparcia udzielono dla 40 uczestników (zatrudnienie – 26 uczestników z 3 edycji).
Wsparcie dodatkowe: szkolenia i staże zawodowe, wsparcie grupowe, pakiet aktywizacyjny, wyjazdy integracyjne z elementami 
edukacyjno – zawodowymi.
e) Projekt „Centrum Aktywności III” finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – 
Mazurskiego 2014 – 2020. Umowa zawarta z Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Okres realizacji: od 
01.04.2020 do 30.06.2023. Wartość projektu: 1 321 896,57 zł. Kwota dotacji: 1 255 796,57 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, 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 2020 
roku wsparcia udzielono dla 20 uczestników (zatrudnienie – 6 uczestników z 1 edycji).
Wsparcie dodatkowe: szkolenia i staże zawodowe, wsparcie grupowe, pakiet aktywizacyjny, wyjazdy integracyjne z elementami 
edukacyjno – zawodowymi.
f)  Projekt „Centrum Aktywności IV ” finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - 
Mazurskiego 2014 – 2020. Umowa zawarta z Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Okres realizacji: od 
01.12.2020 do 30.04.2022. Wartość projektu: 508 388,27 zł. Kwota dotacji: 432 073,27 zł. 
Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 24 osób z niepełnosprawnością w wieku 18-64 lat, zamieszkujących 
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Miejski Obszar Funkcjonalny Olsztyna - m. Olsztyn, gminy Barczewo, Purda, Stawiguda, Gietrzwałd, Jonkowo, Dywity, poprzez 
realizację usług aktywnej integracji społeczno - zawodowej w ramach istniejącego Centrum Aktywności jako podmiotu 
działającego na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej. 
g) Projekt „Zatrudnienie wspomagane IV”   współfinansowany jest ze  środków PFRON. Realizowany na  terenie województwa 
warmińsko- mazurskiego. Realizacja projektu 01.04.2018 – 31.03.2021r. Całkowita wartość projektu w poszczególnych okresach 
finansowania:
01.04.2018-31.03.2019 wyniosła 398 584,13 zł, kwota dofinansowania z PFRON – 358 400,46 zł
01.04.2019-31.03.2020 wyniosła 371 605,43 zł, kwota dofinansowania z PFRON – 331 526,12 zł
01.04.2020-31.03.2021 wyniosła 485 990,73 zł, kwota dofinansowania z PFRON – 441 884,84 zł
Stan na 31.03.2021 - w projekcie uczestniczyły 24 osoby. Beneficjenci projektu korzystali ze wsparcia trenera pracy, psychologa, 
tłumacza języka migowego, asystenta osobistego. Zrealizowano 4 staże zawodowe.
W ramach projektu zatrudnienie zdobyło 16 osób (67 %), z czego do końca marca 2020 r. – 9 osób (38 %) pracuje powyżej 6 
miesięcy. Wskaźnik dodatkowy, wzrost zdolności do poszukiwania pracy, podjęcia i utrzymania, wyniósł 100 % (przy badaniu 
grupy 23 osób - badanie ankietowe).
h) Projekt „Zatrudnienie wspomagane V” dofinansowany ze środków PFRON, kierowany  do 24 osób z niepełnosprawnością w 
stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim, niezatrudnionych, w wieku 18-64 lata, w szczególności do mieszkańców Olsztyna i 
powiatu olsztyńskiego, ostródzkiego, iławskiego, lidzbarskiego, mrągowskiego, nidzickiego, szczycieńskiego. Okres realizacji 
projektu 01.04.2019 – 31.03.2022. Całkowita wartość projektu w poszczególnych okresach finansowania:
01.04.2019-31.03.2020 wyniosła 305 600,64 zł, kwota dofinansowania z PFRON – 275 000,64 zł
01.04.2020-31.03.2021 wyniosła 430 086,79 zł, kwota dofinansowania z PFRON – 387 056,94 zł
Osoby z niepełnosprawnościami, uczestnicy projektu, uzyskali w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej profesjonalne, 
kompleksowe wsparcie trenera pracy,  psychologa, tłumacza języka migowego i asystenta osobistego. Uczestniczyli w stażach i 
szkoleniach zawodowych opłacanych z funduszy projektu.
Stan na 31.03.2020 – zatrudnionych 14 osób na umowę o pracę i umowę zlecenie. Zrealizowano 5 staży oraz 3 szkolenia 
zawodowe. Uczestnicy otrzymali zwrot kosztów dojazdu, stypendia stażowe i szkoleniowe.
Stan na 31.03.2021 – zatrudnionych 15 osób na umowę o pracę i umowę zlecenie. Zrealizowano 5 staży oraz 4 szkolenia 
zawodowe. Uczestnicy otrzymali zwrot kosztów dojazdu, stypendia stażowe i szkoleniowe.
i) Projekt „Centrum Asystentury Osobistej Osób Niepełnosprawnych II” współfinansowany ze środków PFRON. Realizacja 
projektu 01.04.2019 – 31.03.2020r. Całkowita wartość projektu 258 867,65 zł, kwota dofinansowania z PFRON – 245 826,38 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: 
1. Obszar aktywizacji społecznej i kulturalnej.
2. Obszar wspomagania w edukacji i rehabilitacji.
3. Zrealizowano dwa szkolenia dla asystentów:
4. Zasady bezpiecznych metod asekuracji osób na wózkach.
5. Szkolenie z psychologiem – zagadnienia  interpersonalne i asertywność.
j) Projekt „Centrum Asystentury Osobistej Osób Niepełnosprawnych III” współfinansowany ze środków PFRON. Realizacja 
projektu 01.04.2020 – 31.03.2021r. Całkowita wartość projektu 303 442,86 zł, kwota dofinansowania z PFRON – 288 292,80 zł. 
W projekcie uczestniczyło 36 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: 
1. Obszar aktywizacji społecznej i kulturalnej.
2. Obszar wspomagania w edukacji i rehabilitacji.
3. Zrealizowano dwa szkolenia dla asystentów:
4. Zasady bezpiecznych metod asekuracji osób na wózkach.
5. Szkolenie z psychologiem – zagadnienia  interpersonalne i asertywność.
k) Projekt „Biuro Karier” dofinansowany ze środków PFRON.
Realizacja projektu 01.02.2018 r.– 31.03.2021 r.  w trzech etapach.
31 marca 2021 roku został zakończony trzeci  etap projektu, który opiewał na kwotę całkowitą 339 129,03 zł z tego 
dofinansowanie z PERFON wyniosło – 305 176,06 zł. Różnicę stanowi wkład własny finansowy WMSON, w tym dofinansowanie 
wkładu własnego z Urzędu Marszałkowskiego (w wys. 8953 zł ) 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 

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-10-07 5



• 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 66 beneficjentów (31 ON w Biurze Karier w Olsztynie i 35 ON w Biurze Karier w Gdańsku). 
Wsparciem objęliśmy 71 osób: 65 z obecnej edycji (jedna osoba po przyjęciu zrezygnowała) i 6 osób z  poprzedniego okresu. 
Rekrutacja w stosunku do poprzednich okresów realizacji projektu  ze względu na panującą pandemię przebiegała z wieloma 
utrudnieniami, osoby zgłaszały się rzadziej, odkładały aktywizację zawodową na czas po epidemii, tryb pracy hybrydowej 
utrudniał możliwość osobistego kontaktu. 
Pracę w okresie realizacji projektu podjęło 16 osób (13 w Gdańsku i 3 w Olsztynie z czego jedna to uczestniczka poprzedniej 
edycji Dominika Dola). Niestety wiele z nich podjęło zatrudnienie dopiero w tym roku, więc nie spełniają jeszcze kryterium min. 
3 miesięcy zatrudnienia, co znacząco wpływa na osiągnięte wskaźniki . Kilka osób utraciło tez pracę po kilkunastu dniach od 
zatrudnienia. Osoby z niepełnosprawnościami zaprzestały w dużym stopniu interesować się podjęciem zatrudnienia. Zwalniani 
ludzie nie szukają nowej pracy z obawy o swoje zdrowie, częściej niż zwykle przebywają na zwolnieniach lekarskich lub innych 
świadczeniach postojowych. Niewątpliwie na niski wskaźnik zatrudnienia w województwie warmińsko-mazurskim ma wpływ 
trwający lockdown, a co za tym idzie zamknięcie lub całkowita likwidacja wielu zakładów pracy, hoteli, restauracji, barów, 
sklepów itp. 4 osoby odbyły indywidulne szkolenia w Gdańsku i jedna otrzymała zatrudnienie po ukończeniu szkolenia. W 
Olsztynie dzięki zmianom wprowadzonym do budżetu udało się przeszkolić indywidualnie 5 osób.
W Olsztynie w warsztatach aktywizujących uczestniczyło 16 osób, w Gdańsku 14. Warsztaty, które obyły się w tym roku 
realizowane były hybrydowo i indywidualnie. Zamiast cateringu zamawianego z baru lub restauracji, każdy z uczestników 
otrzymał paczkę cateringową na czas trwania zajęć.
W Gdańsku zrealizowano dwa staże zawodowe, z czego jedna osoba z powodów zdrowotnych przerwała staż 2 tygodnie przed 
planowanym terminem ukończenia, w Olsztynie zrealizowano dwa staże zgodnie z planem.
Wszystkie spotkania indywidualne i bezpośrednie z beneficjentami odbywały się z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego lub 
prowadzone były zdalnie (telefon, internet).
l) 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 II etapu projektu w 
okresie 01.04.2020 r. do dnia 31.03.2021 r. wyniosła 307 944,83 zł, kwota dofinansowania z PFRON –292 344,83 zł.  Różnicę 
stanowi wkład własny finansowy WMSON i wolontariat.
Projekt był skierowany do osób niepełnosprawnych, członków ich rodzin i opiekunów i był realizowany na terenie dwóch 
województw: warmińsko – mazurskiego oraz pomorskiego. W ramach zadania udzielano bezpłatnych informacji dotyczących ulg 
i uprawnień, porad społeczno- prawnych, psychologicznych i edukacyjnych  przez osoby z odpowiednimi kompetencjami.
W ramach projektu w Centrach Olsztyn i Gdańsk realizowane były działania:
1. Udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej 
dla osób niepełnosprawnych:
• udzielanie informacji o ulgach i uprawnieniach,
• aktualizacja informacji dotyczących wszelkich zmian w przepisach prawnych, stała współpraca z pomocniczymi urzędami i 
instytucjami , informacja 
o programach celowych PFRON, umawianie spotkań z prawnikiem, kserowanie przepisów prawnych dla klientów
• gromadzenie i upowszechnianie informacji na temat usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób 
niepełnosprawnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej, 
udzielanie informacji i pomoc przy wypełnianiu wniosków do PFRON i PCPR
2. Poradnictwo prawne z zakresu:
• prawa zobowiązań,
• postępowania nieprocesowego,
• postepowań nakazowych i upominawczych,
• poradnictwo z zakresu spraw emerytalno-rentowych,
• pomoc w sporządzaniu odwołań i pism procesowych w sprawach związanych z odwołaniami od decyzji ZUS-u, zespołu ds. 
Orzekania o Niepełnosprawności.
• poradnictwo z zakresu prawa pracy,
• poradnictwo wraz ze sporządzeniem pism, wniosków i skarg w postępowaniu z zakresu egzekucji administracyjnej i sądowej,
• prawo lokalowe i ochrona praw lokatorów.
• w/w porady były świadczone osobiście, telefoniczne lub mailowo.
3. Poradnictwo psychologiczne
• pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów życiowych,
• wsparcie psychologiczne dla rodzin osób niepełnosprawnych,
• nauka skutecznej komunikacji werbalnej i niewerbalnej
• techniki radzenia sobie ze stresem
4. Poradnictwo pedagogiczne, edukacyjne
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• pomoc w doborze szkoleń zawodowych.
• pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych
• pomoc w doborze ścieżki edukacyjnej dla młodzieży kończącej szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne
• udzielanie innych form wsparcia związanych z edukacją i wychowaniem
Projekt rozpoczynaliśmy w okresie ogłoszonej w Polsce w marcu 2020 roku pandemii Covid-19 i zaleconej pracy zdalnej. W 
początkowych miesiącach od kwietnia do połowy czerwca poradnictwo odbywało się drogą telefoniczną, mailową, poprzez 
zoom i skype. W wyjątkowych sytuacjach pracownicy projektu umawiali się z beneficjentami w biurze projektu. Od 15 czerwca 
powróciliśmy do pracy stacjonarnej, by ponownie od 14 października powrócić do pracy w systemie hybrydowym, która trwała 
do końca realizacji projektu.
W ramach zadania w dwóch województwach: pomorskim oraz warmińsko - mazurskim w okresie kwiecień  2020 r. – marzec 
2021 r. udzielono łącznie 6519 porad, informacji w tym 4565 jednorazowych i 1954 wielokrotnych:
W podziale na województwa liczba udzielonych porad przedstawia się następująco:
• warmińsko - mazurskie – łącznie 3365 porad  (2424 jednorazowych i 941 wielokrotnych)
- porady społeczne, informacje, – 1516,
- porady, doradztwo prawne – 667,
- porady, doradztwo psychologiczne – 414,
- porady, doradztwo  pedagogiczne i edukacyjne – 768
• pomorskie – łącznie 3154 porad (2141 jednorazowych i 1013 wielokrotnych)
- porady społeczne, informacje,– 1403,
- porady, doradztwo prawne – 545,
- porady, doradztwo psychologiczne – 485,
- porady, doradztwo  pedagogiczne i edukacyjne – 721.
Liczba BO którym udzielono wsparcie – 3684 osób.
m) 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 - 09.2021
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.
n) 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: 03.2018r. - 09.2020r.
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 
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uczestników uczestniczących w projekcie przeszła pełen cykl działań rozwojowych. 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. 
o) Produkcja reportażu historycznego „Pionierzy osadnictwa 1945”
Wartość projektu 10 032,00 zł , dofinansowanie PFRON 6000 ,00 zł (Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej w 
Olsztynie, wkład własny 4032,00 zł (wolontariat)
Od początków czerwca 2020 roku trwały prace nad zbieraniem ofert  i materiałów do powstania materiału filmowego, 
uwieczniającego obchody 75 rocznicy przybycia na tereny Warmii i Mazur pierwszych osadników.  Po otrzymaniu 
dofinansowania w lipcu zawiązał się zespół roboczy, który wybrał na realizatorkę przedsięwzięcia doświadczona dziennikarkę 
telewizyjną Panią Martę Gołąb-Kocięcką.
Odbyliśmy wspólnie wiele spotkań, podczas których ustalony został szkic powstającego reportażu. Następnie przystąpiono do 
poszukiwania żyjących jeszcze świadków historii tamtego okresu. Spotkania te dostarczyły wielu cennych informacji, jednak stan 
zdrowia naszych rozmówców z racji na mocno podeszły wiek, nie zawsze pozwalał na nagranie materiału filmowego.
Materiał został opracowany na podstawie relacji wielu osób, ale zgodę na nagranie wyraziła jedna osoba i został wykorzystany 
materiał z wywiadu udzielonego wcześniej przez zmarłego Prezesa Tadeusza Milewskiego. W opracowaniu i przygotowaniu 
materiałów archiwalnych pomógł prof. dr hab. Norbert Kasparek, dyrektor Archiwum Państwowego w Olsztynie oraz Członek 
Komitetu Nauk Historycznych PAN.
Mamy nadzieję, że powstały film zostanie zaprezentowany we wrześniu na uroczystej gali.
II. WYDARZENIA, INICJATYWY, INTERWENCJE, KONSULTACJE
• W 2020 r. WMSON kontynuował rozpoczętą dwa lata wcześniej akcję pod hasłem „Olsztyn bez Barier”. Odbyło się m.in. 
testowanie usprawnień dla osób niepełnosprawnych w olsztyńskim tramwaju  oraz testowanie przystosowania nowego modelu 
tramwaju Panorama. Z testów sporządzone zostały przez p. Ewę Stolarczyk raporty i przekazane do odpowiednich instytucji 
miasta.
• Nawiązano kontakt z powołanym przez Prezydenta Olsztyna pełnomocnikiem ds. dostępności p. Bartoszem Kamińskim. 
Kontakt jest kontynuowany poprzez spotkania telefoniczne, e-mail, on-line. Polega na wzajemnej wymianie informacji, 
przekazywaniu postulatów środowiska, zgłaszaniu problemów do rozwiązania. 
• Pod koniec 2020 r. Sejmik nawiązał współpracę z Bankiem Żywności w Olsztynie, polegającą na organizowaniu pomocy 
żywnościowej dla najbardziej potrzebujących uczestników projektów. Pomoc ma charakter okazjonalny. Były to m.in. paczki 
przedświąteczne, bezpłatne obiady z olsztyńskich restauracji, w ramach akcji TVN i Banków Żywności, które były dowożone 
przez dwa tygodnie przez naszych asystentów OzN do uczestników.
• W dniach 14.09-21.09.2020 r. Warmińsko - Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych zorganizował wyjazd turystyczno-
wypoczynkowy do Kołobrzegu. W wyjeździe wzięły udział 34 osoby, w tym 27 osób niepełnosprawnych oraz 7 wolontariuszy. 
Wycieczka odbyła się w miejsce planowanego wyjazdu do Turcji Egejskiej, który jednak ze względu na pandemie musiał zostać 
odwołany. Organizując wyjazd zachowaliśmy maksimum zabezpieczeń i ostrożności, autokar zapewniał prawie 50% wolnych 
miejsc, gdzie większość uczestników siedziała pojedynczo. W hotelu wszystkie osoby, które nie podróżowała z rodziną lub 
partnerami zajęły samodzielne pokoje. Wybrany Hotel DIUNE gwarantował wysoki standard i zachowanie reżimu sanitarnego 
(noszenie maseczek na terenie hotelu, dezynfekcja rąk i pomieszczeń). 
Wartość projektu 108 349,39,00 zł , dofinansowanie PFRON 65 000 ,00 zł (Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i 
Społecznej w Olsztynie, wkład własny 43 349,39 zł (wpłaty uczestników, wolontariat).
• Inne działania
 Od 26 marca 2020 r. do 18 maja 2020 r., kiedy biura nasze pozostawały całkowicie zamknięte, w tak trudnym dla osób 
niepełnosprawnych, ich opiekunów i rodzin czasie przymusowej kwarantanny domowej, niepewności i obaw związanych z 
epidemią koronawirusa COVID-19,  wprowadziliśmy bezpłatne dyżury telefoniczne naszych psychologów zatrudnionych w 
Olsztynie i Gdańsku.
 Czas Pionierów – wydawnictwo, z Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie otrzymaliśmy dofinansowanie w 
wysokości 6954,25 zł
 Pozyskanie maseczek, płynów dezynfekujących, rękawiczek z Urzędu Wojewódzkiego i z PCK (04-10.2020r),
 Pozyskanie w okresie pandemii środków ochrony przeciw COVID-19 z Funduszy Europejskich za pośrednictwem PFRON w 
ramach projektu "Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami".
 Przeprowadziliśmy skuteczne interwencje dot. dostępności relacji z sesji rad samorządów (Kurzętnik, Olsztyn),
 Uczestniczyliśmy w opracowaniu założeń i przeprowadzeniu badania Polskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego pt. 
„Zatrudnienie wspomagane w czasie pandemii”,
 Odbyło się spotkanie w mini świetlicy z przedstawicielami PFRON nt. systemu obsługi wsparcia,
 Odbyło się ciekawe spotkanie z Dorotą Gudaniec na temat medycznej marihuany.
 Inicjatywy, które nie zakończyły się sukcesem w 2020 r: składaliśmy wniosek na szkolenia działaczy i kadry, rozwój WMSON do 
PROO i Aktywni Obywatele, wniosek do konkursu Urzędu Marszałkowskiego ze środków UE na rzecz seniorów z 
niepełnosprawnościami, wnioski do Urzędu Marszałkowskiego na częściowe dofinansowanie wkładu własnego do projektów 
PFRON: Zatrudnienie Wspomagane IV i V.
• Konsultacje dokumentów, planów, rozwiązań prawnych: 
Przekazaliśmy kilkukrotnie, na różnych etapach, uwagi WMSON do projektu Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i 
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami 
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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

4000

100

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

na lata 2021-2026. Część uwag została uwzględniona, np. w analizie SWOT, dodanie celu „Dostępność”. Wiele propozycji jednak 
nie zostało uwzględnionych w Programie, np.: dodanie celu pod hasłem „Podnoszenie świadomości, kształtowanie właściwych 
postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnościami, współpracy różnych podmiotów, wymiana doświadczeń, 
diagnozowanie i monitorowanie sytuacji osób z niepełnosprawnością na Warmii i Mazurach”. Jako działania/ zadania i formy 
realizacji w ramach celu można zaproponować np.:
- Inicjowanie i realizacja przedsięwzięć mających na celu podniesienie świadomości społecznej dotyczącej problematyki 
niepełnosprawności. 
Zadania: 
- kampanie informacyjne wśród społeczeństwa na rzecz wzmocnienia integracji osób z niepełnosprawnością i przeciwdziałaniu 
ich dyskryminacji, 
- akcje promocyjne (popularyzacja osiągnięć osób z niepełnosprawnością, promocja i prezentacja twórczości artystycznej, 
kiermasz rękodzieła, wystawy, ekspozycje prac,
- organizacja zawodów sportowo-rekreacyjnych osób niepełnosprawnych,
- organizacja i współorganizacja konferencji, seminariów, warsztatów związanych z tematyką niepełnosprawności, 
- organizacja i realizacja szkoleń dla NGO i JST,
- kampanie radiowe (produkcja i emisja w środkach masowego przekazu materiałów informacyjnych, produkcja i emisja spotów 
i audycji radiowych),
- produkcja, dystrybucja filmów informacyjno-edukacyjnych, opracowanie oraz wydanie publikacji podejmujących problematykę 
osób z niepełnosprawnością
- prowadzenie portalu internetowego poświęconego tematyce niepełnosprawności.
Inicjowanie współpracy samorządów terytorialnych, sektora pozarządowego, państwowego, prywatnego, partnerów 
zagranicznych (w tym z regionów i miast partnerskich) oraz środowiska osób niepełnosprawnych w zakresie wyrównywania 
szans osób niepełnosprawnych. 
Zadania:
- współpraca i wymiana doświadczeń w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym podejmowanie inicjatyw 
o charakterze międzynarodowym (porozumienia o współpracy z partnerem zagranicznym (w tym z Unii Europejskiej), 
konferencje, seminaria, szkolenia, akcje promocyjne (upowszechnianie dobrych praktyk, wyjazdy studyjne)
- organizacja i promocja działań dotyczących wspierania osób niepełnosprawnych (np. akcje informacyjne, konferencje, 
szkolenia (na temat możliwych form uzyskania pomocy, akcje promocyjne - upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu 
wsparcia, aktywizacji)
- współpraca z pełnomocnikami, radami ds. osób niepełnosprawnych działającymi w samorządzie terytorialnym (np. powołanie 
Pełnomocnika Marszałka, forum pełnomocników ds. osób niepełnosprawnych, spotkania informacyjne, konferencje, grupy 
dyskusyjne służące wymianie informacji, koordynacji działań, warsztaty, szkolenia)
- wsparcie organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością, by wzmacniała kadrę i budowała swój 
potencjał
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

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 1 418,92 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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2 884,20 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 3 454 013,52 zł

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 3 554 621,51 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3 553 059,99 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 1 561,52 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 96 162,27 zł

2.4. Z innych źródeł 1 561,52 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 1 839,46 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 1 418,92 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

1 613 078,30 zł

0,00 zł

79 953,00 zł

1 760 982,22 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:

2 050,00 zł

91 062,27 zł

3 050,00 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 13 237,49 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

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: 3 541 366,40 zł 1 418,92 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

3 539 822,50 zł 1 418,92 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

1 543,90 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Wkład własny Biuro Karier 126,90 zł

2 Wkład własny Zatrudnienie Wspomagane IV 47,10 zł

3 Wkład własny Centrum Aktywności 30,10 zł

4 Koszty administracyjne - program płacowo-księgowy, domena i hosting, wyrobienie pieczątek, 
opłaty pocztowe i bankowe, opłata za uwierzytelnienie odpisu statutu, materiały biurowe, 
badania okresowe pracowników biura

1 214,82 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

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
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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)

29 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)

21,17 etatów

38 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
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)

30 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)

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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w 
tym:

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

b) inne osoby

20 osób

10 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 2 238 246,08 zł

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

2 238 246,08 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)

12 573,80 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)  

2 783,89 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)

20 osób

w 
tym:

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

10 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

1 214 130,37 zł

1 214 130,37 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1 024 115,71 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 2 238 246,08 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

13 235,18 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)

Członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzenia z tytułu 
pełnionych funkcji. Wynagrodzenie wymienione w pkt. 4 i 8 
otrzymują z tytułu zatrudnienia jako personel zarządzający 
realizowanymi projektami.

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)

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 Wydawnictwo  "Czas 
Pionierów - opowieści z 
okazji 75-lecia przybycia 
osadników na Warmię i 
Mazury"

Wydanie publikacji z 
opowieściami pierwszych 
powojennych osadników 
Warmii i Mazur - 400 książek

Samorząd Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego

6 954,25 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

10 511,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Centrum Informacyjno – 
Poradnicze  dla Osób 
Niepełnosprawnych

Okres realizacji 01 kwietnia 
2019 r. – 31 marca 2022 r. w 
trzech etapach. Projekt był 
skierowany do osób 
niepełnosprawnych, członków 
ich rodzin 
i opiekunów i był realizowany 
na terenie dwóch województw: 
warmińsko – mazurskiego oraz 
pomorskiego. W ramach 
zadania udzielano bezpłatnych 
informacji dotyczących ulg i 
uprawnień, porad społeczno- 
prawnych, psychologicznych i 
edukacyjnych  przez osoby z 
odpowiednimi kompetencjami.

PFRON 292 344,83 zł

2 Biuro Karier Realizacja projektu 01.02.2018 
r.– 31.03.2021 r.  w trzech 
etapach. 31 marca 2021 roku 
został zakończony trzeci  etap 
projektu, który opiewał na 
kwotę całkowitą 338 964,03 zł z 
tego dofinansowanie z PRFON 
wyniosło – 305 011,06 zł. 
Różnicę stanowi wkład własny 
finansowy WMSON, w tym 
dofinansowanie wkładu 
własnego z Urzędu 
Marszałkowskiego (w wys. 8953 
zł ) i wolontariat. Projekt polega 
na pomocy osobom 
niepełnosprawnym w 
znalezieniu pracy.

PFRON 305 011,06 zł

3 Zatrudnienie Wspomagane 
IV

Realizowany na  terenie woj. 
warmińsko- mazurskiego. 
Realizacja projektu 01.04.2020 
– 31.03.2021r. Całkowita 
wartość projektu 485 990,73 zł, 
kwota dofinansowania z PFRON 
– 436 032,73 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 
16 osób (67 %), z czego do 
końca marca 2019 r. – 9 osób 
(38 %) pracuje powyżej 6 m-cy

PFRON 436 032,73 zł
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4 Zatrudnienie Wspomagane V Kierowany  do 24 osób z 
niepełnosprawnością w stopniu 
znacznym, umiarkowanym i 
lekkim, niezatrudnionych, w 
wieku 18-64 lata, Osoby z 
niepełnosprawnościami, 
uczestnicy projektu, uzyskali w 
procesie aktywizacji społeczno-
zawodowej profesjonalne, 
kompleksowe wsparcie trenera 
pracy,  psychologa, tłumacza 
języka migowego i asystenta 
osobistego. Uczestniczyli w 
stażach i szkoleniach 
zawodowych opłacanych z 
funduszy projektu.
Stan na 31.03.2021 – 
zatrudnionych 15 osób na 
umowę o pracę i umowę 
zlecenie.

PFRON 387 056,94 zł

5 Centrum Asystentury 
Osobistej Osób 
Niepełnosprawnych III

Realizacja projektu 01.04.2020 
– 31.03.2021r. Całkowita 
wartość projektu 303 442,86 zł, 
kwota dofinansowania 
z PFRON – 288 292,80 zł. W 
projekcie uczestniczyło 36 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.

PFRON 288 292,80 zł

6 Produkcja reportażu 
historycznego „Pionierzy 
osadnictwa 1945”

Od początków czerwca 2020 
roku trwały prace nad 
zbieraniem ofert  i materiałów 
do powstania materiału 
filmowego, uwieczniającego 
obchody 75 rocznicy przybycia 
na tereny Warmii i Mazur 
pierwszych osadników.  Po 
otrzymaniu dofinansowania w 
lipcu zawiązał się zespół 
roboczy, który wybrał na 
realizatorkę przedsięwzięcia 
doświadczona dziennikarkę 
telewizyjną Panią Martę Gołąb-
Kocięcką. Materiał został 
opracowany na podstawie 
relacji wielu osób

dofinansowanie PFRON 6000,00 zł 
(Miejski Zespół ds. Rehabilitacji 
Zawodowej i Społecznej w Olsztynie, 
wkład własny 4032,00 zł 
(wolontariat)

6 000,00 zł

7 Wyjazd turystyczno-
wypoczynkowy do 
Kołobrzegu (w dniach 14.09-
21.09.2020r.)

W wyjeździe wzięły udział 34 
osoby, w tym 27 osób 
niepełnosprawnych oraz 7 
wolontariuszy.

dofinansowanie PFRON 65 000,00 zł 
(Miejski Zespół ds. Rehabilitacji 
Zawodowej i Społecznej w Olsztynie, 
wkład własny 43 349,39 zł (wpłaty 
uczestników, wolontariat)

65 000,00 zł
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8 Bezpieczne WTZ i 
rehabilitacja społeczno-
zawodowa osób z 
niepełnosprawnościami

Grant przeznaczony na pokrycie 
kosztów zakupu środków 
ochrony osobistej dla 
pracowników zaangażowanych 
w bezpośrednią pracę z 
osobami z 
niepełnosprawnościami oraz 
środków dezynfekcyjnych i 
wyposażenia potrzebnego do 
ich stosowania dla organizacji 
realizującej na podstawie 
umowy z PFRON zadania 
zlecane w zakresie rehabilitacji 
społecznej i zawodowej osób z 
niepełnosprawnościami – dot. 
projektu „Centrum 
Informacyjno-Poradnicze dla 
Osób Niepełnosprawnych”.

PFRON 5 713,92 zł

9 Bezpieczne WTZ i 
rehabilitacja społeczno-
zawodowa osób z 
niepełnosprawnościami

Grant przeznaczony na pokrycie 
kosztów zakupu środków 
ochrony osobistej dla 
pracowników zaangażowanych 
w bezpośrednią pracę z 
osobami z 
niepełnosprawnościami oraz 
środków dezynfekcyjnych i 
wyposażenia potrzebnego do 
ich stosowania dla organizacji 
realizującej na podstawie 
umowy z PFRON zadania 
zlecane w zakresie rehabilitacji 
społecznej i zawodowej osób z 
niepełnosprawnościami – dot. 
projektu „Biuro Karier”.

PFRON 6 048,00 zł

10 Bezpieczne WTZ i 
rehabilitacja społeczno-
zawodowa osób z 
niepełnosprawnościami

Grant przeznaczony na pokrycie 
kosztów zakupu środków 
ochrony osobistej dla 
pracowników zaangażowanych 
w bezpośrednią pracę z 
osobami z 
niepełnosprawnościami oraz 
środków dezynfekcyjnych i 
wyposażenia potrzebnego do 
ich stosowania dla organizacji 
realizującej na podstawie 
umowy z PFRON zadania 
zlecane w zakresie rehabilitacji 
społecznej i zawodowej osób z 
niepełnosprawnościami – dot. 
projektu „Centrum Asystentury 
Osobistej Osób 
Niepełnosprawnych III”.

PFRON 8 316,00 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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

11 Bezpieczne WTZ i 
rehabilitacja społeczno-
zawodowa osób z 
niepełnosprawnościami

Grant przeznaczony na pokrycie 
kosztów zakupu środków 
ochrony osobistej dla 
pracowników zaangażowanych 
w bezpośrednią pracę z 
osobami z 
niepełnosprawnościami oraz 
środków dezynfekcyjnych i 
wyposażenia potrzebnego do 
ich stosowania dla organizacji 
realizującej na podstawie 
umowy z PFRON zadania 
zlecane w zakresie rehabilitacji 
społecznej i zawodowej osób z 
niepełnosprawnościami – dot. 
projektu „Zatrudnienie 
Wspomagane IV”.

PFRON 6 804,00 zł

12 Bezpieczne WTZ i 
rehabilitacja społeczno-
zawodowa osób z 
niepełnosprawnościami

Grant przeznaczony na pokrycie 
kosztów zakupu środków 
ochrony osobistej dla 
pracowników zaangażowanych 
w bezpośrednią pracę z 
osobami z 
niepełnosprawnościami oraz 
środków dezynfekcyjnych i 
wyposażenia potrzebnego do 
ich stosowania dla organizacji 
realizującej na podstawie 
umowy z PFRON zadania 
zlecane w zakresie rehabilitacji 
społecznej i zawodowej osób z 
niepełnosprawnościami – dot. 
projektu „Zatrudnienie 
Wspomagane V”.

PFRON 9 072,00 zł
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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

Andrzej Karski - Prezes WMSON Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1

2 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej

2
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