E-usługi SOW na głównym serwisie Rzeczpospolitej Polskiej GOV.PL
E-usługi realizowane za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia SOW zostały
opublikowane na witrynie GOV.PL, dzięki zawartemu w maju 2020 roku przez PFRON i
Ministerstwo Cyfryzacji porozumieniu w sprawie udostępnienia przez Ministerstwo
Cyfryzacji bezpiecznej platformy publikacji i edycji treści GOV.PL.
Publikacja informacji o usługach realizowanych przez system SOW na
witrynie GOV.PL oznacza, iż beneficjenci wsparcia finansowanego ze środków PFRON
załatwią swoje sprawy urzędowe jeszcze wygodniej, gdyż w serwisie znalazły się wszystkie
formy wsparcia dystrybuowane za pośrednictwem samorządów, o które można wnioskować
elektronicznie, bez wychodzenia z domu, korzystając z systemu SOW.
Informacje na temat poszczególnych form wsparcia zawarte są w odpowiednich zakładkach
umieszczonych po lewej stronie menu:
•
•
•

Usługi dla obywatela,
Usługi dla przedsiębiorcy,
Usługi dla urzędnika.

Po wybraniu właściwej zakładki wyświetlają się podkategorie wraz z listą dostępnych eusług, w tym form wsparcia dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami,
zatrudniających ich pracodawcom i instytucjom działających na ich rzecz. Każda forma
wsparcia jest zaprezentowana w sposób, który pozwala od razu sprawdzić między innymi:
•
•
•
•
•
•
•

Na czym polega dofinansowanie,
Kto może/nie może z niego skorzystać,
Co należy przygotować,
Kiedy można złożyć wniosek,
Ile można otrzymać,
Jak często można skorzystać,
Dane kontaktowe instytucji realizującej zadanie w wybranej lokalizacji.

Co najistotniejsze, od razu można przejść do składania wniosku – witryna
GOV.PL kieruje bezpośrednio do wybranej formy wsparcia w systemie SOW.
Publikacja informacji bezpośrednio w Serwisie Rzeczpospolitej Polskiej przyczyni się do
wprowadzenia w życie postulatu jednego miejsca pozyskiwania informacji przez polskich
obywateli, przedsiębiorców i urzędników w zakresie pomocy świadczonej na rzecz osób z
niepełnosprawnością oraz do zwiększenia rozpoznawalności e-usług systemu SOW w
przestrzeni cyfrowej. Każdy obywatel czy przedsiębiorca, który szuka informacji dotyczącej
administracji rządowej, ma do dyspozycji jedno kompletne i wyczerpujące źródło wiedzy stronę internetową, gdzie szybko odnajdzie wszystkie potrzebne informacje, przedstawione w
jednolity i ustandaryzowany sposób.
Udostępnienie informacji na temat oferowanych przez PFRON e-usług na witrynie GOV.PL,
która jest głównym serwisem polskiego rządu, z pewnością przełoży się na zwiększenie
wiedzy na temat form wsparcia przygotowanych z myślą o osobach z niepełnosprawnościami,
zatrudniających ich pracodawców i instytucji działających na ich rzecz. Większa świadomość

w tym obszarze umożliwi staranie się o wsparcie drogą elektroniczną każdej osobie, która
takiej pomocy potrzebuje.
Dostęp do pełnej informacji na temat dostępnego wsparcia wraz ze wskazaniem, jak i gdzie
się o nie starać, ułatwi Wnioskodawcy uzyskać potrzebne wsparcie i rozwieje obawy, że
aplikowanie drogą elektroniczną jest trudne i uciążliwe. Wręcz przeciwnie – pozwala
zaoszczędzić czas, jest dostępne bez wychodzenia z domu, przez 24 godziny na dobę, 7 dni w
tygodniu. Zapraszamy do obejrzenia spotu powstałego w ramach kampanii „e-Polak potrafi”
promującej załatwianie spraw urzędowych przez Internet:
https://www.youtube.com/watch?v=QGFPhzSokew&feature=youtu.be

