
 

Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny 

Kierunek studiów: Inżynieria bezpieczeństwa  

Nazwa przedmiotu: Monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa 

 

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 1/1    1/1 

 Liczba godzin w semestrze   15/6    30/12 

 Forma zaliczenia Egzamin    zal. na ocenę 

 Liczba punktów ECTS 1    2 
 

WYKŁAD  

Wymagania wstępne:  

Brak wymagań wstępnych. 

 

Cele kształcenia:  

Podstawowym celem dydaktycznym jest zapoznanie studentów z organizacją i zasadami 

wykrywania, identyfikowania i oceny zagrożeń oraz zasadami monitoringu poszczególnych 

rodzajów zagrożeń dla ludzi i środowiska.  

 

Metody dydaktyczne:  

Wykład oparty na studiowaniu literatury przedmiotu, studium przypadków, zajęcia 

interaktywne, praca w zespołach, ćwiczenia. 

 

Zasady i kryteria zaliczenia:  

Podstawą zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnego testu/kolokwium.  

 

Treści programowe:  

1. Zjawiska przyrody – opisy i pomiary.  

2. Zasady wykrywania, identyfikowania i oceny zagrożeń bezpieczeństwa ludzi i 

środowiska (systemy organizacyjne, podległość, zasady finansowania).  

3. Analiza istniejących w kraju systemów monitorowania zagrożeń: chemicznych, 

biologicznych, radiologicznych, jądrowych, sanitarno-epidemiologicznych, 

pożarowych, hydrometeorologicznych, przestrzeni powietrznej kraju, granic, poziomu 

hałasu (zasady funkcjonowania, podległość, możliwości współpracy).  

4. Wykrywanie, identyfikowanie i ocena zagrożeń dla bezpieczeństwa obiektów 

stacjonarnych (skupionych lub rozproszonych), dużych obiektów przemysłowych, 

obiektów użyteczności publicznej (portów lotniczych, portów morskich, ujęć wody i 

systemów zaopatrywania w wodę pitną aglomeracji miejskich) oraz obiektów 

mobilnych i transportu (kołowego, kolejowego, rurowego, wodnego, powietrznego). 



 

5. Techniki i organizacja wykrywania materiałów niebezpiecznych: wybuchowych, 

radioaktywnych, narkotyków. Zasady monitorowania obiektów miejskich i 

przemysłowych. 

 

Literatura podstawowa:  

1. Śladowski S., Mazurek Z., Aspekty militarne i niemilitarne zagrożeń środowisko-

wych. AON, Warszawa 2000 

2. Bielecki J., Detekcja sygnałów optycznych. WNT, Warszawa 2001. 

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

radiologiczna. Gramond, Poznań –Warszawa 2005. 

 

Literatura uzupełniająca:  

1. Kalinowski R., Wykrywanie zagrożeń oraz ostrzeganie i alarmowanie ludności. AON, 

Warszawa 1996.  

2. Marczak J., Monitoring zagrożeń niemilitarnych. AON, Warszawa 2002. 

3. Błądek J., Monitoring i analiza skażeń środowiska na potrzeby sił zbrojnych i obrony 

cywilnej. WAT, Warszawa 1999. 

4. Wolski B., Monitoring metrologiczny obiektów geotechnicznych. Politechnika 

Krakowska, Kraków 2006.  

5. Praca zbiorowa, Monitoring i rozpoznawanie zagrożeń, bezpieczeństwo i ochrona 

budynków i budowli, organizacja i zarządzanie kryzysowe, WAT, 2002. - 2 t.  

 

Efekty kształcenia: 

W wyniku realizacji procesu dydaktycznego student osiągnie znajomość organizacji, zasad i 

oceny zagrożeń dla ludzi i środowiska. Pozna zasady monitoringu poszczególnych czynników 

zagrożeń.  

 

Język wykładowy: polski 

 

SEMINARIUM 

Wymagania wstępne:  

Brak warunków wstępnych. 

 

Cele kształcenia:  

Interaktywne zajęcia seminaryjne umożliwią poszerzenie, pogłębienie, weryfikację wiedzy 

oraz zdobycie praktycznych umiejętności pozwalających na wykorzystanie pozyskanej 

wiedzy w rozwiązywaniu określonych, rzeczywistych problemów z zakresu monitoringu 

poszczególnych czynników zagrożeń dla ludzi i środowiska.  

 

Metody dydaktyczne:  

Zajęcia prowadzone są metodą praktycznego zapoznania się z realizacją pomiarów 

poszczególnych zagrożeń bezpieczeństwa na rzeczywistych stanowiskach w służbach 

ratowniczych i ochrony. Końcowym efektem będzie napisanie i wygłoszenie referatu na 

wybrany temat z obszaru monitoringu zagrożeń. 

 

Zasady i kryteria zaliczenia:  

Student otrzymuje zaliczenie po spełnieniu następujących warunków: 

 minimum 80% obecności na zajęciach i pozytywna ocena jego aktywności,  

 otrzymanie pozytywnej oceny opracowania i prezentacji referatu lub projektu. 



 

 

Treści programowe:  

1. Monitoring środowiska (wód powierzchniowych, powietrza i gleby).  

2. Monitoring hydrologiczny i sejsmologiczny (pomiary, prognoza).  

3. Monitoring zagrożeń związanych z katastrofami (prognozy krótko i 

średnioterminowe).  

4. Monitoring zagrożeń chemicznych i radioaktywnych (pomiary, prognoza).  

5. Monitoring zagrożeń biologicznych i epidemiologicznych.  

6. Monitoring zagrożeń w dużych aglomeracjach miejskich (terrorystycznych, skażeń, 

hałasu, materiałów niebezpiecznych).  

7. Monitoring miast i obiektów przemysłowych. 

 

Literatura podstawowa: 

1. Bielecki J., Detekcja sygnałów optycznych. WNT, Warszawa 2001. 

2. Kalinowski R., Wykrywanie zagrożeń oraz ostrzeganie i alarmowanie ludności. AON, 

Warszawa 1996.  

 

Literatura uzupełniająca 

1. Marczak J., Monitoring zagrożeń niemilitarnych. AON, Warszawa 2002. 

2. Błądek J., Monitoring i analiza skażeń środowiska na potrzeby sił zbrojnych i obrony 

cywilnej. WAT, Warszawa 1999. 

3. Wolski B., Monitoring metrologiczny obiektów geotechnicznych. Politechnika 

Krakowska, Kraków 2006.  

4. Praca zbiorowa, Monitoring i rozpoznawanie zagrożeń, bezpieczeństwo i ochrona 

budynków i budowli, organizacja i zarządzanie kryzysowe, WAT, 2002. - 2 t.  

 

Efekty kształcenia: 

Opanowanie umiejętności monitorowania (wykrywania, identyfikowania i pomiaru) 

poszczególnych czynników zagrożeń dla ludzi i środowiska.  

 

Osoba(y) prowadząca(e):  
dr inż. Jerzy Górski 

 


