Kraków, 25 marca 2021 r.

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I LOGISTYKI

Znak sprawy:
WL-XIII.014.14.2021WLXIII.014.14.2021

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa
Starostowie Powiatów
Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie
Miast i Gmin
Województwa Małopolskiego
Dotyczy: obowiązku raportowania stanu zapewnienia dostępności podmiotów publicznych
w związku z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami

Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do pisma Wojewody Małopolskiego z dnia 11 lutego 2021 r. (znak: WLXIII.014.2.2021) dotyczącego obowiązku sporządzenia raportu o stanie zapewnienia
dostępności

informuję, że w ostatnich dniach do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

w Krakowie napływają drogą elektroniczną raporty z podmiotów publicznych podległych lub
nadzorowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
W ww. piśmie kierowanym do Państwa Wojewoda Małopolski wskazywał właściwy i skuteczny
sposób przekazania raportów poprzez Platformę Sprawozdawczą Głównego Urzędu
Statystycznego (PS GUS), zgodnie z informacjami zamieszczonymi przez Ministra Funduszy
i Polityki Regionalnej, który koordynuje całym procesem sprawozdawczym.
Aktualizowane na bieżąco informacje na temat sposobu raportowania znajdują się na stronie
Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej – link
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/ofunduszach/
fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/koordynatorzydostepnosci/
raport-o-zapewnieniu-dostepnosci/.
Kierowanie, zwłaszcza w ostatnich dniach marca, raportów do Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie zamiast do PS GUS może skutkować nieprzekazaniem przez
MUW danych z podmiotów publicznych do PS GUS z powodu braku wystarczającej ilości
zasobów do wypełnienia zadania, a w konsekwencji niewywiązaniem się z obowiązku
sprawozdawczego przez podmioty publiczne.
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Zachęcamy do kierowania korespondencji za pośrednictwem platformy ePUAP,
więcej informacji na stronie internetowej http:// www.malopolska.uw.gov.pl

Dlatego proszę o pilne przekazanie informacji o obowiązku sporządzenia raportów o stanie
zapewnienia dostępności i przekazania ich za pośrednictwem PS GUS w urzędach
stanowiących Państwa aparat pomocniczy, jak również jak najszerzej pojętemu kręgowi
podległych Państwu lub nadzorowanych podmiotów spełniających przesłanki art. 3 UoD.
Pytania proszę kierować do Koordynatora dostępności w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim
w Krakowie Pana Arkadiusza Psicy, Dyrektora Wydziału Administracji i Logistyki, tel. 12
3921338,

mail:

apsica@malopolska.uw.gov.pl

lub

na

adres

mailowy

dostepnosc@malopolska.uw.gov.pl
Tomasz Ocetkiewicz
I Zastępca Dyrektora
(podpisane podpisem elektronicznym)

(dokument sformatowany zgodnie z wytycznymi ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o
zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz.1696).
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