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Inżynieria bezpieczeństwa technicznego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
inżynieria bezpieczeństwa

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
WIKSiGIIBS.I8B.1002.21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Robert Kasperek

Pozostali prowadzący Robert Kasperek, Maciej Gruszczyński

Okres
Semestr 4

Forma zaliczenia
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe/warsztatowe: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kształcenia z przedmiotu Inżynieria Bezpieczeństwa Technicznego jest zapoznanie studentów
z katastrofami obiektów i zakładów oraz oceną ryzyka awarii i bezpieczeństwa.

C2 Przekazywana jest wiedza z systemów powiadamiania i ostrzegania przed awariami, monitoringu środowiska oraz
działań zapobiegających skutkom zagrożeń podczas uszkodzeń instalacji i awarii obiektów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
zasady bezpiecznego projektowania, wykonawstwa
i eksploatacji obiektów, zakładów i urządzeń
technicznych.

IB_P6S_WG08 Egzamin pisemny

W2 zagrożenia środowiska generowane przez obiekty
przemysłowe. IB_P6S_WG09 Egzamin pisemny

W3 zasady organizacji monitoringu w trakcie awarii
przemysłowej. IB_P6S_WG11 Egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 wykonać raport bezpieczeństwa. IB_P6S_UW15
Projekt, Obserwacja
pracy studenta,
Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji

U2
ocenić zagrożenia środowiska naturalnego w czasie
budowy i eksploatacji obiektów, zakładów i urządzeń
technicznych.

IB_P6S_UW15
Projekt, Obserwacja
pracy studenta,
Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 propagowania w społeczeństwie odpowiednich postaw
związanych z zapobieganiem awarii. IB_P6S_KO03

Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Udział w
dyskusji

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 30

Przygotowanie do zajęć 10

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 10

Przygotowanie projektu 15
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Konsultacje 10

Przygotowanie prezentacji/referatu 10

Udział w egzaminie 10

Przygotowanie raportu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
65

ECTS
2.3

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

Obiekty, zakłady i instalacje techniczne, w tym służące gospodarce wodnej.
Pojęcia i terminy stosowane w IBT, obiekty techniczne: elementy, klasyfikacja,
etapy istnienia, stany eksploatacji. Katastrofy naturalne i przemysłowe.
Instrumenty prawne (ustawy, dyrektywy, rozporządzenia) służące
przeciwdziałaniu awariom przemysłowym obiektów, zakładów, instalacji
technicznych - Dyrektywy Parlamentu Europejskiego SEVESO I, II, III. Sytuacja w
Polsce i innych krajach (Unia Europejska) -bazy danych o awariach. Identyfikacja
zagrożeń na szczeblu zakładu (w wybranych technologiach przemysłowych).
Raport bezpieczeństwa obiektu przemysłowego. Typowe elementy planu
operacyjno- ratowniczego na wypadek awarii na szczeblu zakładu i lokalnym.
Niezawodność obiektów technicznych. Identyfikacja źródeł zagrożenia. Ocena
ryzyka metodą QRA. Analiza HAZOP. Drzewa uszkodzeń. Systemy powiadamiania i
ostrzegania przed awariami. Szacowanie ryzyka dla instalacji i obiektów
przemysłowych, w tym gospodarki wodnej. Organizacja monitoringu i diagnostyki
obiektów oraz ich wpływ na środowisko podczas awarii.  Planowanie działań
zapobiegających skutkom zagrożeń. 

Wykład

2.

Opracowanie raportu bezpieczeństwa dla wybranego obiektu
przemysłowego/budowli/instalacji

1. Charakterystyka wybranego obiektu, zakładu, instalacji technicznej.

2. Charakterystyka niebezpiecznych substancji przechowywanych w zakładzie.

3. Ryzyko awarii obiektu i zagrożenia dla środowiska.

4. Analiza scenariuszy wystąpienia awarii na podstawie drzewa zdarzeń oraz
planowanie działań zapobiegających skutkom zagrożeń.

5. Typowe elementy planu operacyjno-ratowniczego na wypadek awarii na
szczeblu zakładu i lokalnym.

6. Przygotowanie informacji dla mieszkańców w sytuacji wystąpienia poważnej
awarii.

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Praca w grupie, Dyskusja, Wykład, Ćwiczenia, blended learning, część wykładów w formie on-line, wybrane ćwiczenia w
formie on-line

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny, Aktywność na zajęciach 40%

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Projekt, Obserwacja pracy studenta, Aktywność na zajęciach, Udział
w dyskusji 60%

Wymagania wstępne
matematyka, fizyka, chemia, mechanika płynów

Literatura
Obowiązkowa

Pihowicz W. Inżynieria bezpieczeństwa technicznego. Problematyka podstawowa. WNT, Warszawa 2008.1.
Lewandowski J. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie. Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2000.2.
Bąkowski R. Sieci i instalacje gazowe. WNT, Warszawa 2002.3.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi4.
awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi - Dyrektywa SEVECO III.
Depczyński W., Szamowski A. Budowle i zbiorniki wodne. Politechnika Warszawska 1999.5.
Kledyński Z. Remonty budowli wodnych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006.6.

Dodatkowa

Bednarczyk S., Bolt A., Mackiewicz S. Stateczność oraz bezpieczeństwo jazów i zapór. Wydawnictwo Politechniki1.
Gdańskiej, Gdańsk 2009.
Kledyński Z. Remonty budowli wodnych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006.2.
Jankowski W. Ogólne wytyczne kontroli bezpieczeństwa budowli piętrzących wodę. IMGW, Warszawa 2008.3.
Fiedler K. Awarie i katastrofy zapór-zagrożenia, ich przyczyny i skutki oraz działania zapobiegawcze. IMGW, Warszawa4.
2007.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

IB_P6S_KO03 Absolwent jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych oraz współorganizowania działalności na
rzecz środowiska społecznego;

IB_P6S_UW15
Absolwent potrafi wykonać raport bezpieczeństwa, ocenić zagrożenia pracowników oraz środowiska
przyrodniczego w czasie budowy i eksploatacji urządzeń oraz obiektów technicznych, przygotować
wewnętrzny i zewnętrzny plan operacyjny;

IB_P6S_WG08 Absolwent zna i rozumie wpływ rozwiązań projektowych i konstrukcyjnych urządzeń mechanicznych i
obiektów budowlanych na bezpieczeństwo ich eksploatacji;

IB_P6S_WG09 Absolwent zna i rozumie metody identyfikacji zagrożeń – osób, obiektów technicznych oraz elementów
środowiska przyrodniczego, selekcji informacji o tych zagrożeniach oraz oceny ich skutków;

IB_P6S_WG11 Absolwent zna i rozumie działania logistyczne w obszarze bezpieczeństwa oraz zasady organizacji,
zadania, funkcjonowanie i metody pracy służb bhp;


