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Cel modułu Celem modułu jest zapoznanie studentów z specyfiką przemysłu 
procesowego, typowymi źródłami zagrożeń, metodami identyfikacji 
zagrożeń, analizy i oceny ryzyka procesowego, doboru poziomu 
nienaruszalności bezpieczeństwa dla zaprojektowanej funkcji 
bezpieczeństwa, projektowania warstw zabezpieczeń, metod redukcji 
zagrożenia wybuchowego, prowadzenia dokumentacji związanej z 
bezpieczeństwem procesowym. 

Treści modułu kształcenia – zwarty opis 
ok. 100 słów. 

Wykłady:  
Specyfika przemysłu procesowego, pojęcia podstawowe, charakterystyka 
różnych kategorii ryzyka, klasyfikacja zagrożeń procesowych, 
charakterystyka źródeł zagrożeń.  Pojęcie barier i funkcji bezpieczeństwa, 
charakterystyki działania warstw zabezpieczeń:  warstwy zapobiegania, 
ochrony i przeciwdziałania. Wskaźniki ryzyka procesowego, kryteria 
akceptacji ryzyka, koszty i korzyści w obszarze ryzyka. Wybrane metody 
analizy zagrożeń i ryzyka oraz identyfikacji zagrożeń. Scenariusze awaryjne 
– model  „ bow-tie”. Kultura bezpieczeństwa, zarządzanie w sytuacjach 
awaryjnych, ocena sprawności zarzadzania bezpieczeństwem, 
bezpieczeństwo i ochrona obiektów procesowych. Analiza warstw 
zabezpieczeń – proces analizy, przykłady analizy. Bezpieczeństwo 
przeciwwybuchowe w miejscach pracy. Identyfikacja zagrożenia i ocena 
zagrożenia wybuchem, dobór środków ochrony przeciwwybuchowej, 
klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem, analiza i ocena ryzyka wybuchu, 
dokument zabezpieczenia przed wybuchem. 
Ćwiczenia: 
Praktyczne przykłady identyfikacji zagrożeń, analizy i oceny  ryzyka 
procesowego, projektowania przyrządowych funkcji bezpieczeństwa, 
określania wymaganego poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa dla 
funkcji bezpieczeństwa, projektowanie warstw zabezpieczeń. 
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Planowane formy/działania/metody 
dydaktyczne 

1. Wykłady, 
2. Rozwiązywanie zadań rachunkowych, 
3. Projekty, 
4. Obrona projektu. 

 


