
 

Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny 

Kierunek studiów: Inżynieria bezpieczeństwa  

Nazwa przedmiotu: Identyfikacja zagrożeń, analiza i ocena ryzyka 

 

Charakter przedmiotu: podstawowy, obowiązkowy 

Typ studiów: inżynierskie pierwszego stopnia, stacjonarne/niestacjonarne 

Formy dydaktyczne i terminarz: 

Forma przedmiotu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

 Rok studiów/Semestr 2/4 2/4  2/4  

 Liczba godzin w semestrze   15/6 30/16  15/8  

 Forma zaliczenia Egzamin zal.na ocenę  zal.na ocenę  

 Liczba punktów ECTS 1 2  2  
 

WYKŁAD  

Wymagania wstępne:  

Zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu Ilościowe metody analizy i oceny ryzyka. 

 

Cele kształcenia:  

Podstawowym celem dydaktycznym jest zapoznanie studenta z pojęciami i procesami 

związanymi z prognozowaniem różnego rodzaju zagrożeń, istotą i rodzajami ryzyka, zasadami 

identyfikacji, oceny i pomiaru ryzyka oraz zapoznanie z istotą podatności obiektów na 

zagrożenia. 

 

Metody dydaktyczne:  

Wykład oparty na studiowaniu literatury przedmiotu, studium przypadków, zajęcia interaktywne, 

praca w zespołach, zajęcia seminaryjne. 

 

Zasady i kryteria zaliczenia:  

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest uczestnictwo w wykładach, uzyskanie pozytywnej oceny z 

ćwiczeń, seminarium, za wykonany projekt oraz z egzaminu.   

 

Treści programowe:  

1. Podstawowe pojęcia (zdarzenia niekorzystne, zdarzenia inicjujące, zdarzenia krytyczne).  

2. Charakterystyka zagrożeń naturalnych i technicznych.  

3. Prognozowanie zagrożeń, odbudowa i modernizacja.  

4. Metody prognozowania zagrożeń naturalnych i minimalizacji ich skutków.  

5. Wypadki oraz awarie w miejscach pracy.  

6. Fazy katastrofy. Fazowe modele katastrof naturalnych oraz awarii technicznych Strefy 

oraz bariery bezpieczeństwa.  

7. Krytyczne parametry zagrożeń na bazie deterministycznych modeli zagrożeń.  



 

8. Fenomenologiczny opis wybranych zagrożeń. Podstawowe pojęcia związane z ryzykiem. 

Identyfikacja, ocena i pomiar ryzyka.  

9. Techniki analizy i szacowania ryzyka.  

- Konstruowanie drzew błędów i drzew zdarzeń w analizie ryzyka.  

- Heurystyczne metody określania ryzyka. Szacowanie ryzyka. 

10. Ryzyko zawodowe, procesowe i środowiskowe. Osobliwości ryzyka odłożonego i ryzyka 

sytuacji kryzysowych.  

11. Wybrane metody hierarchizacji ryzyka. Konstruowanie profili ryzyka. Komponenty 

ryzyka przemysłowego.  

12. Analiza ryzyka wspomagającego planowanie na szczeblu lokalnym.  

- Planowanie przestrzenne w świetle oceny ryzyka. 

13. Cechy podatności. Podatność a ryzyko.  

14. Ubezpieczenia a ryzyko. Unormowania formalno-prawne dotyczące zagrożeń.  

 

Literatura podstawowa:  

1. Barszczyńska M. [i inni], Zagrożenia naturalne. IMiGW, Warszawa 2002. 

2. Kaczmarek T., Ryzyko i zarządzanie ryzykiem, ujęcie interdyscyplinarne. (wyd. 2 

rozszerzone), Difin, Warszawa 2006.  

3. Wolanin J., Zarys teorii bezpieczeństwa obywateli: ochrona ludności na czas pokoju. 

SGSP, Warszawa 2005. 

 

Literatura uzupełniająca:  

1. Studenski R., Ryzyko i ryzykowanie. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 

2004.  

2. Żuber M. (red.), Katastrofy naturalne i cywilizacyjne, zagrożenia cywilizacyjne początku 

XXI wieku. Materiały z konferencji, WOSWL, Wrocław 2007.   

 

Efekty kształcenia: 

W wyniku realizacji procesu dydaktycznego student zapozna się z możliwymi zagrożeniami oraz 

ich prognozowaniem, zrozumie pojęcia: wypadek, awaria, katastrofa, przyswoi istotę 

identyfikacji, oceny i pomiaru ryzyka oraz zaznajomi się z procesem szacowania ryzyka.  

 

Język wykładowy: polski 

 

 

 

 

ĆWICZENIA 

Wymagania wstępne:  

Zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu Ilościowe metody analizy i oceny ryzyka. 

 

Cele kształcenia:  

Ćwiczenia umożliwią opanowanie umiejętności: analizy i oceny poszczególnych rodzajów 

zagrożeń, prognozowania zagrożeń, tworzenie modeli katastrof naturalnych oraz awarii 

technicznych, a także stosowania metod analizy i oceny ryzyka. 
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Metody dydaktyczne:  

Ćwiczenia prowadzone są metodą analizy oraz ćwiczeń rachunkowych, w tym wykorzystania 

symulacyjnych programów komputerowych umożliwiających ocenę poszczególnych zagrożeń 

oraz ocenę ryzyka wg różnych metod, a także praktycznego opracowania założeń (algorytmu) do 

modeli wybranych katastrof i awarii.  

 

Zasady i kryteria zaliczenia:  

Student otrzymuje zaliczenie po spełnieniu następujących warunków: 

- minimum 80% obecności na ćwiczeniach i pozytywna ocena jego aktywności, 

- przeprowadzeniu badań na podstawie symulacyjnych modeli zagrożeń oraz oceny ryzyka. 

 

Treści programowe:  

1. Analiza i ocena zagrożeń naturalnych; klęski żywiołowe: pożary kompleksów leśnych, 

powodzie, susze, osunięcia gruntu, silne wiatry, huragany i śnieżyce, potoki błotno - 

rumowiskowe, epidemie, anomalia pogodowe i ruchy tektoniczne, plagi roślinne i 

zwierzęce.  

2. Analiza i ocena zagrożenia pożarowego; ocena zagrożenia wybuchu, zagrożenia 

chemiczno - ekologiczne; zagrożenia wynikające z produkcji, transportu i dystrybucji 

niebezpiecznych materiałów chemicznych; zagrożenia radiacyjne; zagrożenia budowlane, 

zagrożenia transportowe; zagrożenia w transporcie wodnym, lądowym, powietrznym.  

3. Analiza i ocena zagrożeń występujących w pracy, w przemyśle i w usługach.  

4. Ocena skutków zdarzeń awaryjnych.  

5. Wyznaczanie stref bezpieczeństwa.  

6. Ocena niezawodności barier bezpieczeństwa.  

7. Określanie ryzyka według Wskaźnika Obiektów Zagrożonych.  

8. Określanie ryzyka według metodologii dyrektyw Unii Europejskiej.  

9. Analiza oraz metody oceny ryzyka na podstawie: historii zdarzeń, wrażliwości, stopnia 

zagrożenia oraz czynników negatywnych i pozytywnych.  

10. Jakościowa i ilościowa analiza ryzyka dla wybranego obiektu.  

11. Sprzężone matryce ryzyka.  

12. Ocena ryzyka zawodowego w procesie zarządzania bhp.  

 

Literatura podstawowa: 

1. Graniczny M. [i inni], Katastrofy przyrodnicze. PWN, Warszawa 2007. 

2. Pofit-Szczepańska M. [i inni], Obliczanie parametrów wybuchu i pożarów w czasie 

katastrof i awarii. SGSP, Warszawa 2005. 

3. Sienkiewicz P. [i inni], Ryzyko w dowodzeniu, zarządzaniu i inżynierii systemów: 

metodologia analizy i oceny ryzyka, modele podejmowania decyzji w warunkach 

niepełnej i niepewnej informacji. AON, Warszawa 2001. 

4. Woliński M. [i inni], Ocena zagrożenia wybuchem. SGSP, Warszawa 2007. 

 

Literatura uzupełniająca 

1. Borysiewicz M. [i inni], Zintegrowane oceny ryzyka i zarządzania zagrożeniami w 

obszarach przemysłowych, CIOP - PIB, Warszawa 2001. 



 

2. Uzarczyk A., Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach narażonych na czynniki 

szkodliwe, czynniki uciążliwe, zagrożenia wypadkowe [z programem komputerowym]. 

Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2006.  

3. Zawieska W., Ryzyko zawodowe. Metodyczne podstawy oceny. CIOP – PIB, Warszawa 

2007. 

 

 

Efekty kształcenia: 

Student opanuje umiejętność dokonywania analizy oraz oceny poszczególnych rodzajów 

zagrożeń, tworzenia modeli wybranych katastrof i awarii, realizacji analizy i oceny ryzyka za 

pomocą metod rachunkowych lub symulacyjnych programów komputerowych. 

 

 

 

PROJEKT 

Wymagania wstępne:  

Zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu Ilościowe metody analizy i oceny ryzyka. 

 

Cele kształcenia:  

Wyrobienie umiejętności samodzielnego opracowania projektu na zadany temat, bazując na 

przyswojonej wiedzy oraz literaturze przedmiotu. 

 

Metody dydaktyczne:  

Projekt inżynierski. 

 

Zasady i kryteria zaliczenia:  

Student otrzymuje zaliczenie po otrzymaniu pozytywnej oceny z wykonania projektu. 

 

Treści programowe:  

Wykonanie projektu na zadany temat z zakresu identyfikacji zagrożeń lub oceny ryzyka. 

 

Literatura podstawowa: 

Zależna od tematu projektu. 

 

Literatura uzupełniająca 

Zależna od tematu projektu. 

 

Efekty kształcenia: 

Student potrafi wykonać projekt z zakresu identyfikacji zagrożeń lub oceny ryzyka. 

 

Osoba(y) prowadząca(e):   
dr hab. inż. Piotr Daniluk 


