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Kierownik studiów podyplomowych Dr Małgorzata Sikora-Gaca 

Warunki rekrutacji Słuchaczami studiów podyplomowych w 

zakresie  „Zarządzanie dostępnością – 

specjalista ds. dostępności” mogą zostać 

osoby, które: 

1. posiadają dyplom ukończenia studiów 

wyższych, licencjackich, inżynierskich 

lub magisterskich, 

2. przystąpią do procedury kwalifikacyjnej. 

Kwalifikacja na studia odbywa się na 

podstawie kolejności zgłoszeń. 

Wymagania kwalifikacyjne od kandydatów Kandydat posiada dyplom ukończenia 

studiów wyższych, licencjackich, 

inżynierskich, magisterskich. 

Warunki ukończenia studiów 

podyplomowych 

Zaliczenie na pozytywną ocenę przedmiotów 

objętych programem studiów. 

Przedłożenie projektu dyplomowego 

pozytywnie ocenionego przez prowadzącego 

seminarium dyplomowe. 

Opis sylwetki absolwenta studiów 

podyplomowych z uwzględnienia uzyskania 

kwalifikacji lub uprawnień 

Studia podyplomowe przeznaczone są dla 

pracowników administracji rządowej i 

samorządowej, pracowników pozostałych 

instytucji publicznych, przedstawicieli 

organizacji lokalnych, społecznych i 

gospodarczych, oraz wszystkich tych osób, 

które chcą zdobyć kwalifikacje w zakresie 

zarządzania dostępnością w sferze publicznej 

i kompetencje specjalisty ds. zarządzania 

dostępnością (powołanie takiego stanowiska 

do 09.2020 r. jest obowiązkiem każdej 

instytucji publicznej). 

 

Absolwent studiów podyplomowych 

„Zarządzanie dostępnością – specjalista ds. 



dostępności” to ekspert w zakresie 

dostępności przestrzeni publicznej dla osób 

zależnych, dla grup docelowych ze 

szczególnymi potrzebami.  

 

Posiada wiedzę z zakresu ekonomii 

dostępności, problemów demograficznych 

oraz prawno-administracyjnych aspektów 

zarządzania dostępnością w Polsce. 

Absolwent ma świadomość zróżnicowania 

społecznego osób zależnych i rozumie 

potrzebę uruchomienia programu rządowego 

Dostępność Plus, a także jego zakres, budżet 

i wskaźniki kontekstowe. Posiada wiedzę o 

tym, jak fundusze europejskie dostępne w 

perspektywie finansowej 2014-2020 

pomagają zarządzać dostępnością, m.in. 

poprzez wsparcie innowacji społecznych – 

innowacji na rzecz dostępności czy poprzez 

wykorzystanie trybu inwestycyjnego w 

postaci partnerstwa publiczno-prywatnego. 

Wie, że istnieje taka forma współpracy jak 

partnerstwo na rzecz dostępności i potrafi je 

nawiązać. Posiada wiedzę z zakresu 

uniwersalnego projektowania, rozumie 

pojęcie racjonalnego usprawnienia. Potrafi 

oba zagadnienia odnieść do działań 

infrastrukturalnych inicjowanych w obrębie 

sfery publicznej, m.in. jako koordynator ds. 

dostępności. Wie, że pomocne w zarządzaniu 

dostępnością jest wykorzystanie nowych 

mediów i zintegrowanego zarządzania sferą 

publiczną. Rozumie, że poprzez projekty 

symulacyjne oparte o laboratorium 

dostępności może sprawdzić swoje pomysły 

na konkretne innowacje czy usprawnienia i 

przedyskutować je z branżowymi 

ekspertami. 

 

Tok reprezentowanych studiów 

podyplomowych to autorska konstrukcja 

przygotowana przez pracowników Wydziału 

Nauk o Polityce i Administracji 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w 

Bydgoszczy jako efekt realizacji grantu 

DIP/BDG-II/POPT/215/19, przyznanego 

przez Ministerstwo Funduszy i Polityki 

Regionalnej w ramach konkursu „Wspólnie o 

funduszach europejskich”. 

 



Słuchacz studiów podyplomowych 

„Zarządzanie dostępnością – specjalista ds. 

dostępności” otrzymuje kompleksową 

wiedzę, umiejętności i kompetencje w 

zakresie dostosowania przestrzeni publicznej 

do wymagań osób ze szczególnymi 

potrzebami – osób zależnych.  

 

Absolwent studiów będzie przygotowany do 

pracy w charakterze specjalisty ds. 

dostępności w jednostkach sektora 

publicznego: administracji rządowej i 

samorządowej, pracowników pozostałych 

instytucji, ale również przedstawicieli 

organizacji lokalnych, społecznych i 

gospodarczych. Wymóg wprowadzenia 

takiego stanowiska do każdej jednostki 

rządowej, samorządowej, o charakterze 

publicznym nakłada Ustawa z dnia 19 lipca 

2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami. Ta podstawa 

prawna wprowadza również formę 

partnerstwa na rzecz dostępności, na 

podstawie którego do działań na rzecz osób 

zależnych mogą przystępować podmioty 

sektora prywatnego. W związku z tym zakres 

możliwości zatrudnienia specjalisty ds. 

dostępności poszerza się również i o ten 

obszar. 
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