
Rada Dostępności 24 lutego 2021 r 

  

Raportowanie stanu 
zapewniania dostępności 



Raport o stanie zapewnienia dostępności 
(art. 11 UoD)   

 wypełniany przez każdy  podmiot  publiczny o którym mowa w art. 3 UoD i 
publikowany na stronie BIP, sporządzany raz na  4 lata, pierwszy do  
31 marca 2021 r.  
 

 zawiera informacje w zakresie spełniania przez dany podmiot publiczny, 
minimalnych wymagań w zakresie dostępności: 
 architektonicznej; 
 cyfrowej; 
 informacyjno-komunikacyjnej oraz ; 
 dostępu alternatywnego. 

 formularz udostępnionym na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji 
Publicznej MFiPR: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/formularz-
raportu-o-stanie-zapewniania-dostepnosci  

 elektroniczna wersja formularz udostępniona w portalu sprawozdawczym 
GUS (PS GUS)  
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Podmioty zobowiązane do raportowania 
dostępności (art. 3 UoD)   

 Podmioty publiczne tj.: 

A) jednostki sektora finansów publicznych, 

B) państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 

C) osoby prawne utworzone w celu zaspokajania potrzeb o charakterze 
powszechnym jeżeli podmioty wskazane w pkt A) i B): 

  finansują je w ponad 50%, lub 

  posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub 

  sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub  

  mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego 
lub   zarządzającego. 

 

 
 
 



 Rekomendowanym sposobem raportowania jest wypełnianie formularza 
raportu poprzez Portal Sprawozdawczy GUS (PS GUS).  

 Wszystkie podmioty publiczne, które posiadają REGON wypełniają raport 
poprzez PS GUS.  

 Kilka możliwych sposobów organizacji wypełniania raportów w PS GUS  
przez podmioty podległe pod inny podmiot publiczny lub nie posiadające nr 
REGON m.in.:  

wypełnienie przez podmiot nadrzędny za podmioty podległe 
(wieloformularz);  

udostępnienie przez podmiot nadrzędny danych dostępowych do PS 
GUS 

   

 

 

Jak raportować o dostępności?   

Wypełnienie raport w formie tradycyjnej (papierowej) lub elektronicznej  
(pdf / doc) poza PS GUS i przekazywanie do właściwego podmiotu (zgodnie z 
art.  11 ust.  4 UoD) nie jest konieczne jeśli raport wypełniono w PS GUS lub 
przekazano dane do wypełnienia w PS GUS  



Do kogo raportować o dostępności? 

 Zgodnie z ustawą - art. 11 ust. 4 - podmiot publiczny może raportować do: 

 

 ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego - podmioty 
publiczne będące organami administracji rządowej (ministerstwa, 
urzędu centralne, podmioty podległe Ministrom i Prezesowi RM), oraz 
inne podmioty publiczne o ogólnokrajowym zasięgu działania; 
 

 właściwego miejscowo wojewody - wszystkie podmioty publiczne 
działające na terenie danego województwa inne niż podmioty 
raportujące do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. 
 
 



Raporty zbiorcze – zalety wykorzystania 
PS GUS (1)  

 16  raportów wojewódzkich- dane statystyczne agregowane przez GUS – brak 
konieczności agregacji  po stronie wojewodów;  

 Raporty przekrojowe np. dostępność całościowo w wybranym typie podmiotów 
publicznych (np. w szkołach) w województwie / kraju lub  tylko dostępność 
architektoniczna we wszystkich podmiotach publicznych w kraju.    

 W raportach tylko dane statystyczne – brak możliwości agregowania danych 
jakościowych 

 



Raporty zbiorcze – zalety wykorzystania 
PS GUS (2)  

DODATKOWE OBOWIĄZKI wojewodów / organów o których mowa w art.  
5 § 2 pkt 4 KPA w zakresie raportów zbiorczych:  

 pozyskanie danych jakościowych (niestatystycznych ) od podmiotów 
raportujących do wojewodów / podległych i nadzorowanych przez organy o 
których mowa w art. 5 § 2 pkt 4 KPA  

 np. dobre praktyki, standardy  

 nieobligatoryjne przekazanie danych przez podmioty publiczne  

 zapewnienie wprowadzenia do PS GUS danych z raportów które zostaną 
przekazane do ww. podmiotów drogą tradycyjną    

 Raport ogólnopolski – do 30 listopada 2021 r. , przekazywany do opinii  
Rady Dostępności     

 

 



1. Sposób wypełniania raportu przez podmioty posiadające jednostki podległe z nr 
REGON  / bez numeru REGON 

2. Wybór opcji do kogo składany jest raport (wojewoda, minister)  

3. Czy podmiot jest zobowiązany do składania raportu – interpretacja art. 3 ust. 3 UoD 

4. Sposób wypełnienia poszczególnych części formularza: 

 ocena stopnia spełniania wymagań opisanych w art. 6  

 liczba budynków / powierzchnie wynajmowane/ częściowo zajmowane budynki 

 liczba stron i aplikacji – czy wszystkie czy tylko główne,  czy strona BIP 

  informacja w PJM / ERT / tekst odczytywany  maszynowo – czy na wszystkich 
stronach  

 sposób raportowania dostępu  alternatywnego   

Więcej informacji: 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-
barier/dostepnosc-plus/koordynatorzy-dostepnosci/raport-o-zapewnieniu-dostepnosci/ 

 

 

 

 

 

 

 

Kwestie problemowe / najczęściej 
zadawane pytania  



Dziękuję za uwagę 

@MFIPR_GOV_PL 

www.facebook.com/
dostepnoscplus/ 

www.gov.pl/web/ 
fundusze-regiony/program-
dostepnosc-plus 


