
 

Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny 

Kierunek studiów: Inżynieria bezpieczeństwa  

Nazwa przedmiotu: Środki bezpieczeństwa i ochrony 

 

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 3/6    3/6 

 Liczba godzin w semestrze   30/8    30/16 

 Forma zaliczenia Egzamin    zal. na ocenę 

 Liczba punktów ECTS 1    3 
 

WYKŁAD  

Wymagania wstępne:  

Zaliczenie wykładu z przedmiotu Zagrożenia w środowisku pracy. 

 

Cele kształcenia:  

Przekazanie studentom wiedzy z zakresu stosowania środków bezpieczeństwa i ochrony w 

zależności od wstępujących zagrożeń w środowisku pracy.  

 
Metody dydaktyczne:  

Wykład oparty na studiowaniu literatury przedmiotu oraz studium przypadków. 

 
Zasady i kryteria zaliczenia:  

Podstawą zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnej pisemnego testu/kolokwium.  

 
Treści programowe:  

1. Podział i klasyfikacja środków bezpieczeństwa i ochrony w funkcji czynników 

zagrożeń i ochrony poszczególnych części ciała.  

2. Wymagania stawiane środkom bezpieczeństwa i ochrony indywidualnej i zbiorowej.  

3. Warunki dopuszczenia do obrotu handlowego na rynku europejskim.  

4. Charakterystyka środków bezpieczeństwa chroniących przed strumieniem cieplnym, 

płomieniem, chemikaliami, aerozolami, udarem, promieniowaniem elektromagnetyc-

znym, czynnikami mechanicznymi, polem elektrostatycznym, upadkiem z wysokości, 

czynnikami atmosferycznymi, czynnikami biologicznymi.  

5. Zabezpieczenia przed zagrożeniami mechanicznymi, elektrycznymi oraz chemicznymi 

stosowane w urządzeniach i budowlach. 

 
Literatura podstawowa:  

1. Koradecka D., Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. t. I i II, Centralny Instytut Ochrony 

Pracy, Warszawa 1999. 

2. Pościk A., Dobór środków ochrony indywidualnej. CIOP, Warszawa 2000. 



 

3. Mikulski R., Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy. CIOP, 

Warszawa 1999. 

4. Koradecka D., Nauka o pracy – bezpieczeństwo, higiena, ergonomia. CIOP, 

Warszawa 2000. 
 
Literatura uzupełniająca:  

1. Indulski J., Higiena pracy. t. I, Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1999. 

2. Górska E., Ergonomia – projektowanie, diagnoza, eksperyment. Politechnika 

Warszawska, Warszawa 2002. 

3. Maliszewski W., Bezpieczeństwo człowieka i zbiorowości społecznej. Wyd. Akademii 

Bydgoskiej, Bydgoszcz 2005. 

 
Efekty kształcenia: 

W wyniku realizacji procesu dydaktycznego student potrafi dobierać środki bezpieczeństwa i 

ochrony do przewidywanych zagrożeń. 

 

Język wykładowy: polski 

 

SEMINARIUM 

Wymagania wstępne:  
Zaliczenie wykładu z przedmiotu Zagrożenia w środowisku pracy. 

 

Cele kształcenia:  

Seminarium umożliwia poszerzenie, pogłębienie oraz weryfikację wiedzy z zakresu 

stosowania środków bezpieczeństwa i ochrony w zależności od występujących zagrożeń w 

środowisku pracy. 

 
Metody dydaktyczne:  

Seminarium prowadzone jest metodami aktywizującymi i wypracowuje u studentów 

umiejętności pracy w grupie. Pogłębianie i poszerzanie wiedzy następuje w drodze: 

studiowania zaleconej literatury przedmiotu, przygotowania referatów oraz kierowanej 

dyskusji umożliwiającej wyrobienie krytycznej oceny własnych sądów. 

 
Zasady i kryteria zaliczenia:  

Student otrzymuje zaliczenie po spełnieniu następujących warunków: 

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

- otrzymanie pozytywnej oceny z opracowania i prezentacji referatu lub projektu. 

 

Treści programowe:  
1. Środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed oddziaływaniem czynników 

fizycznych. 

2. Środki ochrony przed czynnikami chemicznymi. 

3. Środki ochrony przed czynnikami biologicznymi. 

4. Ochrona przed upadkiem z wysokości. 

5. Środki bezpieczeństwa związane z przemieszczaniem się ludzi. 

6. Urządzenia ochronne maszyn i urządzeń produkcyjnych i sprzęt zabezpieczający. 

7. Środki ochrony przed porażeniem prądem. 

8. Środki ochrony zabezpieczające przed poparzeniami. 

9. Środki ochrony przed elementami ruchomymi i luźnymi, ostrymi i wystającymi. 

 



 

Literatura podstawowa: 
1. Rączkowski B., BHP w praktyce. ODDK, Gdańsk 2001. 

2. Pościk A., Dobór środków ochrony indywidualnej. CIOP, Warszawa 2000. 

3. Mac St., Leowski J., Bezpieczeństwo i higiena pracy. Wydawnictwa Szkolne i 

Pedagogiczne, Warszawa 2000. 

 

Literatura uzupełniająca 
1. Marszałek A., Sołtyński K., Człowiek w warunkach obciążenia termicznego. CIOP. 

Warszawa 2001. 

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

radiologiczna. Garmond, Poznań-Warszawa 2005. 

3. Maliszewski W., Bezpieczeństwo człowieka i zbiorowości społecznej. Wyd. Akademii 

Bydgoskiej, Bydgoszcz 2005. 

 

Efekty kształcenia: 
W wyniku realizacji procesu dydaktycznego student potrafi dobierać środki bezpieczeństwa i 

ochrony do przewidywanych zagrożeń. 

 
Osoba(y) prowadząca(e):  

dr inż. Janusz Boratyński 

 
 


