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Załącznik nr 4 

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO 

STUDIA PODYPLOMOWE 

 

NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:  

Zarządzanie dostępnością – specjalista ds. dostępności 

DZIEDZINA KSZTAŁCENIA: nauki społeczne  

CZAS TRWANIA STUDIÓW (LICZBA SEMESTRÓW) 2  

EDYCJA NR 1  

 

Zajęcia Kierunkowe efekty uczenia 

się 

Treści programowe 

Teoria dostępności i 

accessibility economics 

W_01 

W_04 

U_01 

K_03 

K_04 

Pojęcie ekonomii dostępności, 

podstawowe dane ekonomiczne 

dotyczące osób zależnych (OZ) w UE 

i w Polsce, wzrost gospodarczy a 

kwestie zatrudnienia OZ, pojęcie 

dostępności, dostępność jako 

podstawowy warunek 

uczestnictwa OZ w życiu publicznym, 

Europejski Fundusz Społeczny jako 

narzędzie integrujące OZ z rynkiem 

pracy, dostępność na poziomie 

horyzontalnym, 8 podstawowych 

obszarów działania ekonomii 

dostępności, Dyrektywa Parlamentu 

Europejskiego i Rady UE 2019/882, 

Europejski akt dostępności – EAD, 

Europejska strategia w sprawie 

niepełnosprawności. 

Problemy demograficzne 

i zróżnicowanie społeczne 

osób zależnych 

W_01 

U_02 

K_02 

K_03 

Problemy demograficzne jako 

wyznacznik dostępności, struktura 

wiekowa ludności w UE, pojęcie 

osoby zależnej (OZ), potrzeby i jakość 

życia OZ w Unii Europejskiej, 

potrzeby i jakość życia OZ w Polsce, 

specyficzne potrzeby OZ, hierarchia 

potrzeb OZ, zróżnicowanie społeczne 

OZ, poprawa sytuacji OZ w 

przestrzeni publicznej i na rynku pracy 

jako wyzwanie dla państw unijnych, 

OZ w wybranych państwach UE – 

case study (globalny wskaźnik jakości 

życia OZ, wskaźnik jakości życia a 

zmienne: wiek, wykształcenia, miejsce 

zamieszkania). 

Prawno-administracyjne 

aspekty zarządzania 

dostępnością w Polsce 

W_03 

U_03 

K_03 

K_04 

Ustawa z 19 lipca 2019 r. 

o zapewnieniu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami: środki 

zapewniające dostępność, obowiązki 

podmiotów publicznych w 

omawianym zakresie, zmiana szeregu 

regulacji prawnych; artykuł 2 

Konwencji o prawach osób 

niepełnosprawnych (Nowy 

Jork, 13 grudnia 2006 r.); 

podstawowe pojęcia w zakresie 

dostępności, regulacje prawne w 

zakresie uniwersalnego projektowania 

i racjonalnego usprawnienia; 
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obowiązek zapewniania dostępności 

przez jednostki sektora publicznego, 

obowiązek raportowania nt. 

przestrzegania zasady dostępności, 

obowiązek powołania koordynatora 

ds. dostępności, gotowość do 

zapewniania dostępności 

przez instytucje, ustawa z dnia 19 

lipca 2019 r. jako podstawa prawna 

funkcjonowania programu rządowego 

Dostępność plus. 

Program Dostępność Plus 

W_03 

U_01 

U_02 

K_04 

 

Program Dostępność Plus (PD+) jako 

inicjatywa zapewniająca swobodny 

dostęp do udziału w życiu społecznym 

i publicznym, kumulacja działań 

naprawczych w ramach PD+, postulat 

samodzielności w PD+, 8 obszarów 

wsparcia PD+, wskaźniki kontekstowe 

w ramach PD+, działania zaplanowane 

do realizacji w ramach PD+, 

konkurencyjność i koordynacja w 

ramach PD+, budżet PD+. 

Fundusze europejskie 

jako czynnik zarządzania 

dostępnością 

W_04 

U_04 

K_03 

K_04 

Fundusze europejskie jako narzędzie 

wykorzystywane w łamaniu barier 

architektonicznych i społecznych, 

rodzaje „dostępnych” projektów, 

krajowe i regionalne programy 

operacyjne wykorzystywane podczas 

wdrażania idei dostępności, inwestycje 

współfinansowane w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego i Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Wytyczne 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju w 

zakresie realizacji zasady równości 

szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami 

oraz zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn w ramach funduszy unijnych 

na lata 2014-2020. 

Partnerstwo na rzecz 

dostępności 

W_01 

W_03 

W_04 

U_01 

K_01 

K_02 

Partnerstwo na rzecz dostępności jako 

zobowiązanie współpracy, partnerstwo 

na rzecz dostępności jako idea 

wspólnego przedsięwzięcia, tekst 

partnerstwa na rzecz dostępności, 

zgłaszanie partnerstwa, partnerstwo 

publiczno-prywatne jako metoda 

realizacji wspólnych inicjatyw na 

rzecz dostępności, baza kontaktów 

partnerów na rzecz dostępności. 

Innowacje społeczne 

W_04 

U_04 

K_01 

 

Pojęcie innowacji społecznych, 

innowacje na rzecz dostępności, baza 

innowacyjności dla dostępności, 

innowacje społeczne a grupy 

docelowe, kategorie innowacji na 

rzecz dostępności, nowoczesne i 

nietypowe rozwiązania dla osób 

zależnych, Program Operacyjny 

Wiedza Edukacja Rozwój jako 

narzędzie współfinansowania 

innowacji na rzecz dostępności. 

Uniwersalne 

projektowanie i 

racjonalne usprawnienia 

W_03 

W_04 

U_01 

Problem niedostosowania przestrzeni 

publicznej w Unii Europejskiej i w 

Polsce, pojęcie uniwersalnego 

projektowania (UP) i racjonalnych 

usprawnień (RU), dostępność 
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U_04 

K_02 

K_04 

architektoniczna przestrzeni 

publicznej dla osób zależnych – stan 

obecny i perspektywy, UP i RU jako 

warunek pełnego uczestnictwa osób 

zależnych w życiu publicznym, 

minimalne wymagania w zakresie 

dostępności, trzy wymiary 

minimalnych wymagań w przestrzeni 

publicznej: architektoniczne, cyfrowe i 

komunikacyjno-informacyjne, UP i 

RU jako realizacja zasady 

użyteczności publicznej, uniwersalne 

standardy i katalog dobrych praktyk w 

zakresie UP i RU, aktywizacja OZ w 

przestrzeni publicznej. 

Wykorzystanie nowych 

mediów w zarządzaniu 

dostępnością 

W_02 

U_03 

K_01 

K_03 

Nowe media jako narzędzie 

budowania marki i zarzadzania 

wizerunkiem przestrzeni publicznej,  

zarządzanie wizerunkiem i 

komunikacją marki, marka przestrzeni 

publicznej jako czynnik rozwoju, 

istota marki publicznej. 

Koordynator ds. 

dostępności 

W_01 

W_02 

W_04 

U_03 

K_02 

K_04 

Ustawa z 19 lipca 2019 r. 

o zapewnieniu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami: art. 14, 

zadania koordynatora ds. dostępności, 

plan działania instytucji na rzecz 

dostępności – analiza stanu obecnego i 

perspektywy, raport o stanie 

zapewniania dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami.  

Zintegrowane zarządzanie 

w sferze publicznej 

W_01 

W_02 

U_01 

U_02 

K_02 

Zarządzanie w sferze publicznej, istota 

i cechy inteligentnego i 

zintegrowanego zarządzania w 

przestrzeni publicznej, metody i 

instrumenty zarzadzania, inteligentne 

zarządzanie – wybrane przykłady w 

Polsce i na świecie. 

Laboratorium dostępności 

– case study 

W_01 

U_04 

K_01 

K_02 

K_04 

Innowacje na rzecz dostępności – 

case study w formie projektu, trzy 

zakresy tematyczne do wyboru: 1) 

innowacje społeczne w sferze 

publicznej, 2) racjonalne usprawnienie 

w sferze publicznej, 3) uniwersalny 

projekt przestrzeni publicznej. 

Seminarium dyplomowe 
W_01 

U_01 

K_04 

Przygotowanie projektu dyplomowego 
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