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Lp. Zakres 
działalności 
Koordynatora 

Realizujący 
zadania 
wynikające  
z ustawy 

Sposób realizacji Termin realizacji 

1. Powołanie 
Koordynatora do 
spraw dostępności 
architektonicznej  
i informacyjno – 
komunikacyjnej. 

Sekretarz 
Województwa. 

Zarządzenie Marszałka 
Województwa 
Podkarpackiego 

Wrzesień 2020 r. 

2. Wspieranie osób 
ze szczególnymi 
potrzebami  
w dostępie do 
usług 
świadczonych 
przez Urząd  
w zakresie 
dostępności 
architektonicznej  
i informacyjno – 
komunikacyjnej. 

Koordynator do 
spraw 
dostępności 
architektonicznej 
i informacyjno – 
komunikacyjnej. 

Podanie do publicznej 
wiadomości danych 
kontaktowych 
Koordynatora do spraw 
dostępności 
architektonicznej  
i informacyjno – 
komunikacyjnej  
w Biuletynie Informacji 
Publicznej (BIP) Urzędu. 

Wrzesień 2020 r.  
 
 
 
Realizacja w całym 
okresie działania 
Koordynatora. 

3. Informacja do 
Wojewody 
Podkarpackiego. 

Koordynator do 
spraw 
dostępności 
architektonicznej 
i informacyjno – 
komunikacyjnej. 

Pismo przekazujące 
dane kontaktowe 
Koordynatorów 
wyznaczonych  
w Urzędzie 
Marszałkowskim 
Województwa 
Podkarpackiego. 

Październik 2020 r. 

4.  Informacja do 
Ministerstwa 
Funduszy i Polityki 
Regionalnej. 

Koordynator do 
spraw 
dostępności 
architektonicznej 
i informacyjno – 
komunikacyjnej. 

Przekazanie danych 
kontaktowych do 
Koordynatorów 
wyznaczonych  
w Urzędzie 
Marszałkowskim 
Województwa 
Podkarpackiego w celu 
wprowadzenia ich na 
listę koordynatorów 
znajdującą się na stronie 
Ministerstwa Funduszy  
i Polityki Regionalnej. 

Październik 2020 r. 

5. 
 

Informacja do 
wojewódzkich 
samorządowych 

Koordynator do 
spraw 
dostępności 

Pismo informujące  
o obowiązkach 
jednostek samorządu 

Październik 2020 r. 
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Lp. Zakres 
działalności 
Koordynatora 

Realizujący 
zadania 
wynikające  
z ustawy 

Sposób realizacji Termin realizacji 

jednostek 
organizacyjnych. 

architektonicznej 
i informacyjno – 
komunikacyjnej. 
 
 

terytorialnego, 
wynikających z ustawy  
o zapewnieniu 
dostępności, 
przekazujące dane 
kontaktowe do 
Koordynatorów 
wyznaczonych  
w Urzędzie 
Marszałkowskim 
Województwa 
Podkarpackiego oraz 
ulotkę Ministerstwa 
Funduszy i Polityki 
Regionalnej, zwierającą 
najistotniejsze 
informacje z zakresu 
dostępności. 

6. Przygotowanie 
Planu działania na 
rzecz poprawy 
zapewniania 
dostępności 
architektonicznej  
i informacyjno - 
komunikacyjnej 
osobom ze 
szczególnymi 
potrzebami na lata 
2020-2021, 
zgodnie z 
wymaganiami 
określonymi  
w ustawie. 

Koordynator do 
spraw 
dostępności 
architektonicznej 
i informacyjno – 
komunikacyjnej. 

Sporządzenie Planu 
działania, o którym 
mowa w art. 14 ust. 2 
pkt 2 Ustawy. 
 
Przekazanie Planu do 
akceptacji Marszałka 
Województwa 
Podkarpackiego. 
 
Przekazanie Planu 
działania 
Koordynatorowi do 
spraw dostępności 
cyfrowej, w celu 
opublikowania w 
Biuletynie Informacji 
Publicznej (BIP) Urzędu. 

Grudzień 2020 r. -  
Luty 2021 r. 

7. Monitorowanie 
działalności 
Urzędu  
w zakresie 
zapewnienia 
dostępności 
architektonicznej  

Koordynator do 
spraw 
dostępności 
architektonicznej 
i informacyjno - 
komunikacyjnej 
przy wsparciu 

Podejmowanie działań 
mających na celu 
usuwanie barier 
 i zapobieganie ich 
powstawaniu.  
 
Otwarcie na potrzeby 

Realizacja  
w całym okresie 
działania 
Koordynatora. 
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działalności 
Koordynatora 

Realizujący 
zadania 
wynikające  
z ustawy 

Sposób realizacji Termin realizacji 

i informacyjno – 
komunikacyjnej,  
o którym mowa  
w art. 6 ust. 1 i 3 
Ustawy. 

pracowników 
Departamentu 
Organizacyjno – 
Prawnego. 

osób ze szczególnym 
potrzebami  
i podejmowanie działań 
na bieżąco w celu ich 
realizacji. 
 
Przekazywanie 
możliwymi środkami 
niezbędnych informacji 
w zakresie potrzeb osób 
ze szczególnymi 
potrzebami. 

8. Dokonanie 
samooceny pod 
kątem 
dostosowania 
budynków Urzędu, 
w oparciu o art. 6 
ust. 1 i 3 ustawy. 

Koordynator do 
spraw 
dostępności 
architektonicznej 
i informacyjno – 
komunikacyjnej. 

Aktualizacja deklaracji 
dostępności w zakresie 
architektonicznym  
i informacyjno – 
komunikacyjnym. 

Styczeń 2021 r. – 
Marzec 2021 r. 

9. Analiza stanu 
budynków,  
w których 
mieszczą się biura 
Urzędu 
Marszałkowskiego 
Województwa 
Podkarpackiego, 
pod względem 
dostosowania do 
potrzeb osób ze 
szczególnymi 
potrzebami 
wynikającymi  
z przepisów 
ustawy. 

Koordynator do 
spraw 
dostępności 
architektonicznej 
i informacyjno – 
komunikacyjnej 
przy wsparciu 
pracowników 
Departamentu 
Organizacyjno – 
Prawnego oraz 
Biura Informacji  
o Funduszach 
Europejskich. 

Przegląd stanu 
dostosowania 
budynków, w których 
mieszczą się biura 
Urzędu 
Marszałkowskiego 
Województwa 
Podkarpackiego przy: 
 
1. al. Cieplińskiego 4  

w Rzeszowie, 
2. ul. Towarnickiego 3a 

w Rzeszowie, 
3. ul. Lubelskiej 4  

w Rzeszowie, 
4. ul. Poniatowskiego 

6, I piętro, 
5. ul. Kościuszki 7  

w Mielcu, parter, 
6. ul. Sienkiewicza 86 

w Tarnobrzegu, 
7. ul. Kościuszki 2  

w Przemyślu, 

Styczeń 2021 r. – 
Marzec 2021 r. 
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Realizujący 
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wynikające  
z ustawy 

Sposób realizacji Termin realizacji 

8. ul. Rynek 18  
w Sanoku, 

9. ul. Staszica 20  
w Krośnie, 

 
względem osób ze 
szczególnymi 
potrzebami 
w zakresie 
architektonicznym, 
komunikacyjnym, 
informacyjnym 
wynikające z zapisów 
art.6. 
 
Przedstawienie 
koncepcji dostosowania 
architektonicznego 
i informacyjno-
komunikacyjnego 
budynków, w których 
mieszczą się biura 
Urzędu 
Marszałkowskiego 
Województwa 
Podkarpackiego, dla 
osób ze szczególnymi 
potrzebami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kwiecień 2021 r. 
 
 
 
 
 
 
 

10. Koordynacja 
wdrożenia planu 
działania na rzecz 
poprawy 
zapewnienia 
dostępności 
osobom ze 
szczególnymi 
potrzebami,  
w zakresie  
o którym mowa  
w art. 6 pkt 1 i 3 
ustawy. 

Koordynator do 
spraw 
dostępności 
architektonicznej  
i informacyjno – 
komunikacyjnej 
przy wsparciu 
pracowników 
Departamentu 
Organizacyjno – 
Prawnego oraz 
Biura Informacji  
o Funduszach 
Europejskich. 

Stały monitoring 
budynków, w których 
mieszczą się biura 
Urzędu 
Marszałkowskiego 
Województwa 
Podkarpackiego, 
podejmowanie działań 
mających na celu 
usuwanie barier  
i zapobieganie ich 
powstawaniu. 
Ewentualne 
oszacowanie kosztów 
prac, które będą musiały 

Realizacja  
w całym okresie 
działania 
Koordynatora. 
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działalności 
Koordynatora 
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wynikające  
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Sposób realizacji Termin realizacji 

zostać wykonane tak, 
aby budynki, w których 
mieszczą się biura 
Urzędu 
Marszałkowskiego 
Województwa 
Podkarpackiego 
spełniały minimalne 
wymagania służące 
zapewnieniu 
dostępności osobom ze 
szczególnymi 
potrzebami wynikające  
z przepisów art. 6 
ustawy z dnia 19 lipca 
2019 o zapewnianiu 
dostępności osobom ze 
szczególnymi 
potrzebami (Dz.U.  
z 2020 r. poz. 1062 ze 
zm.). 
Planowanie zakupu 
narzędzi, dzięki którym 
zostaną usunięte bariery 
architektoniczne  
i informacyjno -
komunikacyjne  
w poszczególnych 
budynkach, w których 
mieszczą się biura 
Urzędu 
Marszałkowskiego 
Województwa 
Podkarpackiego. 
Opracowanie 
właściwych procedur, 
służących zapewnieniu 
dostępności 
architektonicznej  
i informacyjno – 
komunikacyjnej  
i wdrażanie ich na 
bieżąco w budynkach,  
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Lp. Zakres 
działalności 
Koordynatora 

Realizujący 
zadania 
wynikające  
z ustawy 

Sposób realizacji Termin realizacji 

w których mieszczą się 
biura Urzędu 
Marszałkowskiego 
Województwa 
Podkarpackiego. 

11. Uzyskanie danych 
zbiorczych do 
Raportu o stanie 
zapewniania 
dostępności 
osobom ze 
szczególnymi 
potrzebami. 

Koordynator do 
spraw 
dostępności 
architektonicznej  
i informacyjno – 
komunikacyjnej. 
 

Gromadzenie informacji 
wynikających  
z podejmowanych 
działań realizowanych 
na bieżąco.  
Przygotowanie danych 
zbiorczych do raportu  
w zakresie realizacji 
ustawy o dostępności  
z uwzględnieniem uwag 
odnoszących się do 
stwierdzonych 
istniejących przeszkód  
w dostępności osobom 
ze szczególnymi 
potrzebami i zaleceń 
dotyczących ich 
usunięcia/uzupełnienia. 

Realizacja  
w całym okresie 
działania 
Koordynatora. 
 

12. Sporządzenie 
Raportu. 

Koordynatorzy 
do spraw 
dostępności, 
Departament 
Organizacyjno - 
Prawny 
 

Przekazanie Raportu do 
zatwierdzenia przez 
Marszałka Województwa 
Podkarpackiego. 
 
Przekazanie 
wypełnionego Raportu 
przez portal 
sprawozdawczy GUS. 
 
Przekazanie do 
Wojewody 
Podkarpackiego 
informacji nt. stanu 
zapewnienia 
dostępności w Urzędzie 
Marszałkowskim 
Województwa 
Podkarpackiego  
w Rzeszowie oraz  

Marzec 2021 r. – 
Kwiecień 2021 r. 



Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno – komunikacyjnej  
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na lata 2020 
– 2021 

 

Strona 8 z 8 

 

Lp. Zakres 
działalności 
Koordynatora 

Realizujący 
zadania 
wynikające  
z ustawy 

Sposób realizacji Termin realizacji 

w samorządowych 
jednostkach 
organizacyjnych. 
 
Przekazanie Raportu 
Koordynatorowi do 
spraw dostępności 
cyfrowej,  
w celu opublikowania  
w Biuletynie Informacji 
Publicznej (BIP) Urzędu. 

13. Przygotowanie 
sprawozdania  
o podjętych 
działaniach  
z zakresu 
dostępności 
architektonicznej  
i informacyjno – 
komunikacyjnej. 

Koordynator do 
spraw 
dostępności 
architektonicznej  
i informacyjno – 
komunikacyjnej. 

Przekazanie 
sprawozdania 
Marszałkowi 
Województwa 
Podkarpackiego. 

Do końca 2021 r. 

 


