
 

 

Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny 

Kierunek studiów: Inżynieria bezpieczeństwa  

Nazwa przedmiotu: Techniczne systemy zabezpieczeń 

 

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 3/5 

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

 Forma zaliczenia Egzamin   zal. na ocenę zal. na ocenę 

 Liczba punktów ECTS 1   1 1 
 

WYKŁAD 

Wymagania wstępne:  

Zaliczenie wykładu z przedmiotu Modelowania zagrożeń. 

 

Cele kształcenia:  

Podstawowym celem dydaktycznym jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu 

technicznych systemów bezpieczeństwa.  

 

Metody dydaktyczne:  

Wykłady oparte na studiowaniu literatury przedmiotu. 

 

Zasady i kryteria zaliczenia:  

Podstawą zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnego testu egzaminacyjnego.  

 

Treści programowe:  

1. Niezawodność a bezpieczeństwo.  

2. Bezpieczeństwo obiektu, obszaru oraz infrastruktury krytycznej.  

3. Elementy obiektu i ich funkcje w ochronie przed zagrożeniami.  

4. Pojęcia z zakresu teorii sterowania i regulacji.  

5. Zadania systemów zabezpieczeń.  

6. Klasyfikacja i ogólne zasady doboru systemów zabezpieczeń.  

7. Wymagania i warunki bezpieczeństwa stawiane urządzeniom.  

8. Bezpieczeństwo miejsca pracy.  

9. Wpływ obecności systemów zabezpieczeń na prowadzenie akcji ratowniczych.  

 

 

Literatura podstawowa:  

1. Anderson R., Inżynieria zabezpieczeń, WNT, Warszawa 2005. 

2. Migdalski J. (red), Inżynieria niezawodności: poradnik, red., ZETOM, Warszawa 

1992. 

 



 

 

Literatura uzupełniająca:  

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

2. Wójtowicz W., Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, P.P.H. Zapol Dmochowski, 

Warszawa 2006. 

 

Efekty kształcenia: 

Zrealizowanie procesu dydaktycznego powinno wzbogacić wiedzę studentów w zakresie 

planowania i organizowania wykorzystania oraz nadzorowania funkcjonowania technicznych 

środków zabezpieczeń obiektów. 

 

Język wykładowy: polski 

 

 

 

 

PROJEKT 

Wymagania wstępne:  

Zaliczenie wykładu z przedmiotu Modelowania zagrożeń. 

 

Cele kształcenia:  

Podstawowym celem jest opanowanie przez studentów umiejętności formułowanie zadań, 

wymagań i warunków funkcjonowania systemów zabezpieczeń oraz realizowania projektów 

związanych z bezpieczeństwem obiektów i miejsca pracy.  

 

Metody dydaktyczne:  

Projekty związane z problematyką określoną w treści programowej. 

 

Zasady i kryteria zaliczenia:  

Podstawą zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z projektów cząstkowych oraz projektu 

końcowego (zaliczającego). 

 

Treści programowe:  

1. Szacowanie wpływu systemów zabezpieczeń na jakość prowadzenia akcji 

ratowniczych. 

2. Formułowanie zadań wobec systemów zabezpieczeń.  

3. Formułowanie wymagań i warunków bezpieczeństwa wobec urządzeń.  

4. Projektowanie bezpieczeństwa miejsca pracy.  

5. Projektowanie bezpieczeństwa obiektu, obszaru oraz infrastruktury krytycznej. 

6. Projektowanie systemów zabezpieczeń. 

 

Literatura podstawowa:  

1. Borgoń J. (red.), Inżynieria projektowania eksploatacji. ITWL, Warszawa 2000.  

2. Migdalski J. (red.), Inżynieria niezawodności: poradnik. ZETOM, Warszawa 1992. 

 

Literatura uzupełniająca:  

1. Leszczyński W., Zakrzewska K., Bezpieczeństwo, higiena pracy – kompendium. 

Proergo, Warszawa 1992.  

2. Wawrzyński W., Bezpieczeństwo systemów sterowania w transporcie. Wydaw. Inst. 

Technologii Eksploatacji, Warszawa-Radom 2004. 

 



 

 

 

Efekty kształcenia: 

Zrealizowanie procesu dydaktycznego ukształtuje kompetencje w zakresie formułowania 

wymagań oraz projektowania technicznych środków zabezpieczeń obiektów oraz 

infrastruktury krytycznej. 

 

 

 

SEMINARIUM 

Wymagania wstępne:  

Zaliczenie wykładu z przedmiotu Modelowania zagrożeń. 

 

Cele kształcenia:  

Podstawowym celem dydaktycznym jest utrwalenie u studentów wiedzy z zakresu 

technicznych systemów bezpieczeństwa oraz opanowania umiejętności w zakresie 

planowania i eksploatacji tych systemów. Szczególne znaczenie ma tu nabycie umiejętności 

przez studentów w określaniu infrastruktury krytycznej oraz formułowania założeń 

dotyczących jej ochrony. 

 

Metody dydaktyczne:  

Seminaria ugruntowujące wiedzę przekazaną podczas wykładów oraz wprowadzające w 

problematykę projektów. 

 

Zasady i kryteria zaliczenia:  

Podstawą zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z prezentowanych zagadnień przez 

studentów podczas seminariów oraz zaliczenia kolokwium. 

 

Treści programowe:  

1. Wymagania dla obiektów budowlanych i urządzeń.  

2. Bezpieczeństwo w procesie eksploatacji.  

3. Wpływ zabezpieczeń na warunki techniczne obiektów.  

4. Organizacja alarmowania. Systemy sygnalizacji zagrożeń – struktura, właściwości 

funkcjonalne.  

5. Systemy zabezpieczające obiekty przed wybuchami.  

6. Systemy odprowadzania dymu i ciepła.  

7. Monitoring obiektu.  

8. Zintegrowane systemy nadzoru nad bezpieczeństwem funkcjonowania obiektów, 

obszarów i infrastruktury krytycznej.  

9. Systemy monitoringu i technicznych zabezpieczeń infrastruktury krytycznej.  

10. Techniczne środki zabezpieczeń przed skutkami katastrof naturalnych.  

11. Monitoring powietrza, wody i gleby.  

12. Obiekty ochrony przeciwpowodziowej.  

13. Środki ochrony indywidualnej.  

 

Literatura podstawowa:  

1. Leszczyński W., Zakrzewska K., Bezpieczeństwo, higiena pracy – kompendium. 

Proergo, Warszawa 1992.  

2. Borgoń J. (red.), Inżynieria projektowania eksploatacji. ITWL, Warszawa 2000.  

3. Rączkowski B. BHP w praktyce. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 

2007.  
 



 

 

Literatura uzupełniająca:  

1. Wawrzyński W., Bezpieczeństwo systemów sterowania w transporcie.  Wydaw. Inst. 

Technologii Eksploatacji, Warszawa-Radom 2004. 

2. Zarzycki R., Imbierowicz M., Stelmachowski M., Wprowadzenie do inżynierii i 

ochrony środowiska. Część 1. Ochrona środowiska naturalnego. Część 2. 

Fizykochemiczne podstawy inżynierii i ochrony środowiska. WNT, Warszawa 2007. 

 

Efekty kształcenia: 

Zrealizowanie procesu dydaktycznego ukształtuje kompetencje w zakresie planowania i 

organizowania wykorzystania oraz nadzorowania funkcjonowania technicznych środków 

zabezpieczeń obiektów oraz infrastruktury krytycznej. 

 

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

 


