
 

 

Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny 

Kierunek studiów: Inżynieria bezpieczeństwa  

Nazwa przedmiotu: Inżynieria bezpieczeństwa technicznego 

 

Charakter przedmiotu: kierunkowy, obowiązkowy 

Typ studiów: inżynierskie pierwszego stopnia, stacjonarne/niestacjonarne 

Formy dydaktyczne i terminarz: 

Forma przedmiotu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

 Rok studiów/Semestr 3/5    3/5 

 Liczba godzin w semestrze   15/8    15/8 

 Forma zaliczenia zal. na ocenę    zal. na ocenę 

 Liczba punktów ECTS 1    2 
 

WYKŁAD 

Wymagania wstępne:  

Zaliczenie wykładu z przedmiotu Teoria i jakość systemów. 

 

Cele kształcenia:  

Podstawowym celem kształcenia jest opanowanie przez studentów wiedzy z zakresu 

bezpieczeństwa technicznego i cywilnego oraz reagowania w sytuacjach kryzysowych. 

 

Metody dydaktyczne:  

Wykłady realizowane z wykorzystaniem prezentacji elektronicznych. Tematyka wykładów 

powinna bezpośrednio wprowadzać do zagadnień realizowanych na seminarium. 

 

Zasady i kryteria zaliczenia:  

Podstawą zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnego testu.  

 

Treści programowe:  

1. Istota inżynierii bezpieczeństwa technicznego i cywilnego.  

2. Obiekt techniczny i jego bezpieczeństwo.  

3. Kompleksowa i uniwersalna teoria zagrożenia technicznego i bezpieczeństwa 

technicznego.  

4. Sumaryczne koszty bezpieczeństwa technicznego.  

5. Przyczyny powstawania szkód.  

6. Mechanizm powstawania szkód powodowanych przez obiekty techniczne.  

7. Niezawodność. Niezawodnościowa teoria bezpieczeństwa technicznego.  

8. Wpływ inżynierii bezpieczeństwa na rozwój i kształtowanie postępu w technice. 

 

Literatura podstawowa:  

1. Białas A., Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie. WNT, 

Warszawa 2007. 

2. Pihowicz W., Inżynieria bezpieczeństwa technicznego. Problematyka podstawowa. 

WNT, Warszawa 2008. 



 

 

3. Słowiński B., Podstawy badań i oceny niezawodności systemów technicznych. Wy-

dawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 1999. 

 

Literatura uzupełniająca:  

1. Ficoń K., Inżynieria zarządzania kryzysowego: podejście systemowe. BEL Studio, 

Warszawa 2007. 

2. Konieczny J., Inżynieria systemów działania. WNT, Warszawa 1983. 

3. Kazimierczak J., Eksploatacja systemów technicznych. Wydawnictwo Politechniki 

Śląskiej, Gliwice 2000. 

 

 

Efekty kształcenia: 
Zrealizowanie procesu dydaktycznego pozwoli przekazać wiedzę studentom w zakresie 

podstawowych zagadnień z zakresu inżynierii bezpieczeństwa technicznego i cywilnego oraz 
stosowania aparatu matematycznego do opisu zagadnień związanych z zagrożeniem technicznym 

i bezpieczeństwem technicznym. 

 

Język wykładowy: polski 

 

 

 

SEMINARIUM 

Wymagania wstępne:  

Zaliczenie wykładu z przedmiotu Teoria i jakość systemów. 

 

Cele kształcenia:  

Podstawowym celem kształcenia jest opanowanie przez studentów wiedzy z zakresu 

bezpieczeństwa technicznego i cywilnego oraz umiejętności związanych z właściwym 

wykorzystaniem tego potencjału, szczególnie w sytuacjach kryzysowych. 

 

Metody dydaktyczne:  

Seminaria ugruntowujące wiedzę przekazaną podczas wykładów. 

 

Zasady i kryteria zaliczenia:  

Podstawą zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z prezentowanych zagadnień przez 

studentów podczas seminariów. 

 

Treści programowe:  

1. Układ funkcjonalny i układ bezpieczeństwa obiektu technicznego.  

2. Bezpośrednie przyczyny powstawania szkód.  

3. Mechanizm powstawania szkód powodowanych przez obiekty techniczne.  

4. Osprzęt ratunkowy obiektu technicznego – sumaryczne środki bezpieczeństwa. 

5. Współzależność między niezawodnością a zagrożeniem technicznym.  

6. Możliwości i celowość osiągnięcia zerowego zagrożenia technicznego i absolutnego 

bezpieczeństwa technicznego.  

7. Nakłady ponoszone na bezpieczeństwo techniczne.  

 

 

 



 

 

Literatura podstawowa:  

1. Konieczny J, Bezpieczeństwo biologiczne, chemiczne, jądrowe i ochrona 

radiologiczna ludności. Wybór źródeł.  Gramond, Poznań-Warszawa 2005. 

2. Pihowicz W., Inżynieria bezpieczeństwa technicznego. Problematyka podstawowa. 

WNT, Warszawa 2008. 

 

Literatura uzupełniająca:  

1. Ficoń K., Inżynieria zarządzania kryzysowego: podejście systemowe. BEL Studio, 

Warszawa 2007. 

2. Mazur S. (red.), Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna kraju, ochrona informacji 

niejawnych. AWF, Katowice 2003. 

 

Efekty kształcenia: 
Zrealizowanie procesu dydaktycznego ukształtuje kompetencje studentów w zakresie 

rozpoznawania bezpośrednich przyczyn oraz zapobiegania mechanizmom powstawania szkód 

powodowanych przez obiekty techniczne. Istotnym efektem kształcenia jest nabycie przez 

studentów umiejętności szacowania nakładów ponoszonych na bezpieczeństwo techniczne.  

 

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

  


