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Obiekty techniczne / instalacje 
zagrożenia i zarządzanie ryzykiem

Inwestycje
Ryzyko
Produkcja
Sprzedaż
Zysk
Eksploatacja

Zagrożenia

Zawodność
Odstawienia
Awarie
Straty / szkody

Ocena ryzyka

Ryzyko strat: 
•ludzkich
•środowiskowych
•majątkowych



Systemy zarządzania w obiekcie przemysłowym 
podwyższonego ryzyka

 

System zarządzania 
przedsiębiorstwem 

 

 
 
 

Zautomatyzowana 
instalacja procesowa 

Surowce, 
półprodukty

Media 

Energia

Produkty; 
koszty C

Obciążenie 
środowiska

Potencjalne 
straty*

Zakłócenia

Zagrożenia

System zarządzania 
jakością 

System zarządzania 
środowiskowego 

System zarządzania 
bezpieczeństwem 
techniki i pracy 

Cele 

Kryteria

Ocena ryzyka dla 
celów ubezpieczeń  

System zarządzania 
bezpieczeństwem 

informacji 

* straty: zdrowotne, środowiskowe i ekonomiczne 

robocze 

w różnej 
formie

Ryzyko R



• Błędy człowieka (szeroko rozumiane) przyczyną
znacznej części wypadków i awarii obiektów 
technicznych (70-90% zależnie od kategorii obiektu)

• Błędy są popełniane w całym cyklu życia obiektu 
technicznego (koncepcja, projektowanie, budowa, 
uruchamianie, eksploatacja, modernizacja, likwidacja)

• Eliminowanie lub redukowanie prawdopodobieństwa 
błędów efektywne po rozpoznaniu ich mechanizmów 
i uwarunkowań (wpływ różnych czynników).

Problemy



Według INPO (Institute of Nuclear Power Operations) 
przyczynami sytuacji nienormalnych i awaryjnych 
były:  

• błędy specyfikacji i braki dokumentacji - 43%, 
• braki wiedzy i uchybienia szkoleniowe - 18%, 
• błędy w instrukcjach i procedurach - 16%, 
• uchybienia w planach i harmonogramach - 10%, 
• błędy w komunikacji - 6%, 
• niedostateczny nadzór - 3%, 
• niewłaściwa polityka bezpieczeństwa - 2%, 
• inne - 2%.

Wyniki badań przyczyn błędów człowieka 
w obiektach energetyki jądrowej



Przykładowa metodyka analizy ryzyka

Nowa OSR ?

 S1. Definiowanie systemu

 S2. Identyfikacja zagrożeń

S3. Definiowanie funkcji. bezp.
i scenariuszy awaryjnych

 S6A. Ocena ryzyka

S5. Ocena strat dla kategorii
awaryjnych

 S4. Oszacowanie częstości
scenariuszy i czynników wpływu

S7. Analiza wrażliwości
i identyfikacja OSR

S8. Analiza
kosztów i efektów

T

Kryteria

 S6B. Oszacowanie
ryzyka ekonom.

N

S9. W-K podejmowanie
decyzji i szeregowanie
OSR

S10. Uaktualnienie
oceny ryzyka

Nowe fakty, dane,
modele lub kryteria

Atrybuty
i kryteria

OSR - opcja sterowania ryzykiem

Niepewności

ZAR
Zintegrowana
Analiza Ryzyka

PRASM
Predictive Risk

Analysis and Safety
Management



• Oprócz zagadnień bezpieczeństwa (ang. safety) wzrasta 
znaczenie problematyki ochrony (ang. security), szczególnie 
obiektów i sieci infrastruktury krytycznej. 

• Zalicza się do niej część obiektów użytku publicznego, obiekty 
przemysłowe podwyższonego ryzyka, sieci komputerowe, sieci 
dystrybucji energii, elektrownie i system elektroenergetyczny, 
sieci wodociągowe i inne. 

• Wyłaniają się nowe wyzwania dotyczące wiedzy i umiejętności 
kadry zarządzającej i technicznej, a więc również edukacji na 
poziomie wyższym i permanentnego szkolenia zawodowego. 

• Zasadne staje się tworzenie systemu zarządzania 
kompetencjami w skali kraju, korporacji i poszczególnych 
przedsiębiorstw. 

• Celowe będzie zapewne również certyfikowanie wiedzy 
w zakresie bezpieczeństwa i ochrony obiektów i sieci 
infrastruktury krytycznej.

Zarządzanie bezpieczeństwem i wyzwania



Zalety:
• dwustopniowość studiów, co umożliwi zakończenie kształcenia po 

pierwszym stopniu i podjęcie pracy;
• uelastycznienie studiów;
• sprzyjanie mobilności studentów zarówno między uczelniami, jak 

i kierunkami studiów;
• zwiększenie dostępności studiów;
• wejście na rynek pracy w młodszym wieku;
• zbliżenie poziomów kształcenia i ujednolicenie kwalifikacji na 

poziomie studiów wyższych w Europie.
Opinie: System Boloński może zmniejszyć zainteresowanie studiami 

drugiego stopnia – magisterskimi, co wpłynie niekorzystnie na 
rozwój i przygotowanie kadry technicznej i zarządzającej. 

Studia I stopnia przygotowują raczej do realizacji np. procesu 
eksploatacji urządzeń i instalacji, a w mniejszym stopniu do ich 
projektowania, modernizacji oraz twórczego opracowywania 
i wdrażania innowacyjnych technologii.

Edukacja na poziomie wyższym -
proces Boloński - cele i problemy



• Studia I stopnia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.
• Minimum 7 semestrów (wymagana liczba godzin zajęć ≥ 2500, 

a liczba punktów ECTS ≥ 210).
Kwalifikacje absolwenta: 
• wiedza ogólna z zakresu nauk technicznych, 
• wiedza specjalistyczna z zakresu inżynierii bezpieczeństwa, w tym 

z obszaru bezpieczeństwa maszyn, konstrukcji, urządzeń i 
instalacji technicznych,

• radzenie sobie z problematyką prawną i ekonomiczną,
• umiejętności organizowania pracy, w tym organizowania 

i prowadzenia działań ratowniczych oraz działań zapobiegających 
i ograniczających wypadki, awarie i choroby zawodowe,

• umiejętności projektowania i monitorowania stanu i warunków 
bezpieczeństwa,

• umiejętności organizowania i prowadzenia akcji ratowniczych, 
• umiejętności wykonywania analiz bezpieczeństwa i ryzyka.

Inżynieria bezpieczeństwa -
standardy kształcenia



Kierunkowe treści kształcenia obejmuje 450 godz. (44 ECTS): 
1. Psychologii i socjologii, 
2. Prawa krajowego i międzynarodowego, 
3. Logistyki w bezpieczeństwie, 
5. Organizacji systemów ratownictwa, 
7. Metod ilościowych i jakościowych oceny ryzyka, 
8. Monitorowania zagrożeń bezpieczeństwa, 
10. Jakości systemów, 
11. Kontroli i audytu, 
12. Inżynierii bezpieczeństwa technicznego, 
14. Środków bezpieczeństwa i ochrony, 
15. Procesów informacyjnych, 
16. Bezpieczeństwa informacji, 
19. Mechatroniki, 
20. Termodynamiki i mechaniki płynów oraz 
21. Ergonomii i fizjologii w bezpieczeństwie pracy.

Inżynieria bezpieczeństwa



• Studia II stopnia w zakresie Inżynierii bezpieczeństwa kończą się
nadaniem tytułu zawodowego magistra. 

• Nie mogą trwać one krócej niż 3 semestry (wymagana liczba godzin 
zajęć ≥ 900, a liczba punktów ECTS ≥ 90).

Grupa podstawowych minimalnych treści kształcenia obejmuje 255 
godz. (24 ECTS), w zakresie: 

1. Współczesnych problemów bezpieczeństwa, 
2. Statystyki opisowej, 
3. Projektowania systemów bezpieczeństwa, 
4. Modelowania wymagań na systemy bezpieczeństwa, 
5. Systemów eksperckich, 
6. Systemów informacji przestrzennej, 
7. Kierowania i dowodzenia, 
8. Zarządzania w sytuacjach kryzysowych oraz 
9. Operacji i technik operacyjnych. 

Inżynieria bezpieczeństwa – s. II stopnia 



Program jest realizowany wspólnym, wysiłkiem czterech Wydziałów 
Politechniki Łódzkiej: 

• Organizacji i Zarządzania, 
• Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska,
• Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, 
• Inżynierii i Marketingu Tekstyliów.
• Wydziały prowadzą odrębną rekrutację od roku akademickiego 

2007/2008, a przewidywana sumaryczna rekrutacja wynosi 120 osób.
Kwalifikacje absolwenta:
• posługiwanie się wiedzą z zakresu przedmiotów ogólnych, 

podstawowych i kierunkowych, a także specjalistycznych,
• aktywne uczestnictwo w pracy grupowej, kierowaniu podległymi 

sobie pracownikami i podejmowaniu działalności gospodarczej, 
• radzenie sobie z problematyką prawną i ekonomiczną,
• projektowanie i monitorowanie stanu warunków pracy, organizacji 

pracy i zachowań pracowników w celu zapobiegania i ograniczania 
wypadków, awarii i chorób zawodowych.

Inżynieria bezpieczeństwa pracy -
kierunek kształcenia w PŁ



Przedmiotami kierunkowymi są (godzin - ECTS): 
1. Nauka o bezpieczeństwie (30 - 3), 
2. Prawo ochrony pracy (30-3), 
3. Ergonomia (45–5), 
4. Czynniki zagrożeń (210–18), 
5. Fizjologia pracy (45–4), 
6. Toksykologia i higiena przemysłowa (45–4), 
7. Niezawodność techniczna i ludzka (30–3), 
8. Badanie wypadków i awarii (30–3), 
9. Środki bezpieczeństwa i ochrony I (75–3), 
10. Środki bezpieczeństwa i ochrony II (75-5), 
11. Ocena ryzyka (60–5), 
12. Ochrona ppoż. (30–2), 
13. Ratownictwo techniczne i medyczne (45–3), 
14. Systemy zarządzania jakości i ocena zgodności (30–3),
13. Systemy zarządz. bezpieczeństwem i ochroną środowiska (30–5), 
15. Metodyka pracy służb BHP (45–4), 
16. Szkolenie w BHP (45–3). 

Inżynieria bezpieczeństwa pracy - PŁ



Wydziały Uczelni wnoszą do tego programu swoją specyfikę
kształcenia, wyrażoną w nazwach kierunków dyplomowania: 

1. „Bezpieczeństwo Procesów Przemysłowych”, oferowany 
przez Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony środowiska,

2. „Oddziaływanie infrastruktury telekomunikacyjnej 
i elektroenergetycznej na środowisko pracy”, oferowany 
przez Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki 
i Automatyki, 

3. „Inżynieria środków bezpieczeństwa pracy”, oferowany przez 
Wydział Inżynierii i Marketingu Tekstyliów, 

4. „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy”, oferowany 
przez Wydział Organizacji i Zarządzania.

Inżynieria bezpieczeństwa pracy - PŁ



w zakresie
Technologii i Systemów Bezpieczeństwa (TiSB)

*Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Uchwała RW z dnia 27 maja 2008 r.

Studia międzykierunkowe (SM) II stopnia 

Jako specjalności w ramach kierunków wiodących:

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI
BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE I ENERGETYCZNE*

BEZPIECZEŃSTWO ŚRODOWISKOWE
TECHNOLOGIE BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO



§8.1. Studia międzykierunkowe mogą prowadzić podstawowe 
jednostki organizacyjne jednej lub kilku uczelni, z których każda 
spełnia warunki do prowadzenia kształcenia na danym kierunku 
studiów i określonym poziomie kształcenia.

2. Program nauczania studiów międzykierunkowych powinien 
umożliwić studentowi zrealizowanie standardu kształcenia 
wybranego kierunku studiów, wchodzącego w zakres studiów 
międzykierunkowych, oraz co najmniej 30% minimalnej liczby 
godzin zajęć zorganizowanych określonych w standardach dla 
poszczególnych kierunków studiów wchodzących w zakres tych 
studiów.

3. Minimum kadrowe studiów międzvkierunkowych tworzą łącznie 
nauczyciele akademiccy stanowiący minimum kadrowe kierunków 
studiów wchodzących w zakres studiów międzvkierunkowvch.

Rozporządzenie MNiSzW z dnia 12 lipca 2007 (Dz.U.Nr 164 poz. 1166) 
w sprawie standardów kształcenia … i prowadzenia studiów międzykier.



• Absolwent studiów drugiego stopnia powinien posiadać
rozszerzoną wiedzę z zakresu technologii i zarządzania systemami 
bezpieczeństwa oraz wykazać biegłość w wybranej specjalności 
tego kierunku.

• Absolwent powinien dysponować wiedzą na temat bezpieczeństwa 
infrastruktur krytycznych, warunkujących efektywne 
funkcjonowanie organów państwa i gospodarki, tzn. systemu 
telekomunikacji, systemu energetycznego i elektroenergetycznego 
oraz systemów: bankowego i finansowego, transportu, 
zaopatrywania w wodę pitną, a także systemu opieki zdrowotnej 
i ratownictwa. 

• Wymienione umiejętności powinny umożliwić mu podjęcie pracy 
w przemyśle, różnego rodzaju instytucjach, organizacjach 
i organach nadzoru, w urzędach na szczeblu administracji 
państwowej oraz samorządowej, a także w organizacjach 
międzynarodowych i organach Unii Europejskiej.  

Sylwetka absolwenta SM TiSB



Mechanika i budowa maszyn
Elektronika i telekomunikacja –
WETiI

Wydział Mechaniczny (WM)Technologie 
bezpieczeństwa 
wewnętrznego 

Technologie ochrony środowiska
Technologia chemiczna

Wydział Chemiczny (WCh)Bezpieczeństwo 
środowiskowe

Automatyka i robotyka
Elektrotechnika

Wydział Elektrotechniki 
i Automatyki (WEiA)

Bezpieczeństwo 
przemysłowe 
i energetyczne

Informatyka
Elektronika i telekomunikacja

Wydział Elektroniki, 
Telekomunikacji i Elektroniki
(WETiI)

Bezpieczeństwo 
informacji

Kierunki studiów: wiodący 
i wspomagający

Jednostka Politechniki 
Gdańskiej

Specjalność SM 
TiSB

Cztery specjalności SM TiSB w PG



SM TiSB:

Trwają 1,5 roku (3 sem.)

Liczba godzin zajęć wynosi 
min. 900 godzin (min. 90 
punktów ECTS)

Rekrutacja odbywa się na 
kierunki wiodące na 
czterech wydziałach: 

WCh, WEiA, WETiI, WM
(uzgodniono zasady 

rekrutacji na 
specjalności PG) 

Na I sem. część zajęć
będzie wspólna dla 
wszystkich 
specjalności.

B8. Analizy zagrożeń i ryzyka 
(WCh+WEiA+WETiI)

B7. Zarządzania kryzysowego i logistyki 
(AMW+AMW w Gdyni)

B6. Broni palnej i balistyki (WM)
B5. Bezpieczeństwa transportu (WM)

B4. Bezpieczeństwa przemysłowego 
i energetycznego (WEiA)

B3. Obiektów i systemów infrastruktury 
krytycznej (WEiA+WETiI)

B2. Bezpieczeństwa środowiskowego (WCh)
B1. Bezpieczeństwa informacji (WETiI)

18180B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH
Treści kształcenia w zakresie (wybranych 5 
poz. z 1÷7 oraz poz. nr 8 obligatoryjna dla 
wszystkich specjalności): 

15A4. Ratownictwa medycznego (WM)

15A3. Prawa międzynarodowego i krajowego 
(WCh)

15A2. Psychologii kryzysu
15A1. Socjologii

660A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH
Treści kształcenia w zakresie:

ECTSGodziny
Ogólna charakterystyka SM TiSB



Absolwenci tej specjalności posiadają wiedzę o metodach analizy zagrożeń oraz 
kształtowaniu bezpieczeństwa. Znają metody modelowania probabilistycznego i analizy 
ryzyka oraz technologie diagnozowania stanu urządzeń i systemów. 

Potrafią planować obsługę profilaktyczną i remonty obiektów i instalacji. Znają nowoczesne 
technologie monitorowania, sterowania i zabezpieczeń obiektów i systemów 
podwyższonego ryzyka. 

Są przygotowywani do opracowywania i dokumentowania raportów bezpieczeństwa 
i planów awaryjnych. Poznają metody oceny ryzyka oraz technologie ochrony obiektów 
i instalacji przemysłowych oraz sieci energetycznych. 

Posiadają oni również aktualną wiedzę o sytuacji energetycznej świata, Europy i Polski oraz 
źródłach energii pierwotnej w kontekście problemów globalnych i krajowych.

Znają nowoczesne technologie wydobycia i przesyłu surowców energetycznych, produkcji 
i dystrybucji energii elektrycznej oraz nowoczesne technologie energetyki jądrowej. Są
przygotowani do opracowywania długofalowych strategii rozwoju energetyki na bazie 
istniejących i nowych technologii. 

Znają technologie i procedury ochrony obiektów i sieci dystrybucji energii. Absolwenci tej 
specjalności posiadają również wiedzę o potencjalnych awariach systemowych w 
energetyce i elektroenergetyce, ich zapobieganiu i ograniczaniu niekorzystnych skutków 
w razie wystąpienia. 

Są przygotowani do projektowania, eksploatacji i ochrony obiektów i systemów 
infrastruktury krytycznej z wykorzystaniem odpowiednich metod analizy zagrożeń
i oceny ryzyka. Znają metody zarządzania ryzykiem. 

Specjalność Bezpieczeństwo przemysłowe i energetyczne przygotowuje specjalistów do 
pracy w gospodarce i przemyśle, firmach innowacyjno-wdrożeniowych oraz instytucjach 
zajmujących się zagadnieniami jakości, ochrony środowiska, niezawodności 
i bezpieczeństwa, a także w organach nadzoru technicznego i administracyjnego. 

Kwalifikacje absolwenta SM BPiE o specjalności 
„Bezpieczeństwo przemysłowe i energetyczne”



390Semestr I
151530Metody numeryczne w technice (E)
151530Teoria sterowania (AiR)
151530Metody optymalizacji (AiR)
151530Modelowanie probabilistyczne (AiR)
151530Modelowanie i identyfikacja (AiR)

*obowiązkowo i 5 przedmiotów do wyboru na tle zielonym 
(180godz.)

151530Zarządzanie kryzysowe
151530Broń i balistyka
151530Bezpieczeństwo transportu
151530Bezpieczeństwo przemysłowe i energetyczne

151530Obiekty i systemy infrastruktury krytycznej
151530Bezpieczeństwo środowiskowe

151530Bezpieczeństwo informacji
151530Analiza zagrożeń i ryzyka*
1515Ratownictwo medyczne
1515Prawo międzynarodowe i krajowe

1515Psychologia kryzysu
1515Socjologia

SPLCWGodz.Rodzaj i wymiar zajęć

Plan studiów – specjalność BPiE (sem. I)



Plan studiów – specjalność BPiE (sem. II)

375Semestr II

4545Projekt przejściowy

151530Ochrona informacji i kryptografia

151530Bazy wiedzy i systemy wspomagania decyzji

151530Bezpieczeństwo systemu elektroenergetycznego

151530Bezpieczeństwo i strategie rozwoju energetyki 

151530
Zakłócenia i zabezpieczenia w układach 
elektroenergetycznych (E)

151530
Technologie biometryczne i elektroniczne systemy 
zabezpieczeń

151530
Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów sterowania 
i zabezpieczeń

151530Systemy monitorowania i diagnostyki

151530
Bezpieczeństwo sieci telekomunikacyjnych i 
komputerowych

151530Techniki CAD/CAM w bezpieczeństwie

151530Modelowanie procesów i zdarzeń awaryjnych (AiR)



Plan studiów – specjalność BPiE (sem. III)

Urządzenia i układy zasilania awaryjnego

Roboty w zastosowaniach bezpieczeństwa

Zabezpieczenia przeciwporażeniowe 
i przeciwprzepięciowe

Urządzenia w strefach zagrożonych 
wybuchem

Bezpieczeństwo elektrowni jądrowych 

Przedmioty obieralne:

930Suma godzin (semestry I, II i III)

165Semestr III

4545Projekt przejściowy dyplomowy
3030Seminarium dyplomowe

60Przedmioty obieralne (2)
151530Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem



Europejska Platforma Technologiczna 
Bezpieczeństwa Przemysłowego (ETPIS)

www.industrialsafety-tp.org
Wyzwania:
• W roku 2001 ponad 7.6 milionów wypadków w UE-15
• 4.9 milionów z nich zakończyło się absencją chorobową (ponad 3 dni)
• Liczba wypadków śmiertelnych przekroczyła 4900
• Wystąpiło ponad 30 awarii podlegających dyrektywie Seveso II
Przykładowa awaria w zakładach chemicznych Tuluzie spowodowała:
• śmierć 22 osób na miejscu i 8 w otoczeniu, 
• ponad 5000 osób zranionych, 
• 25000 mieszkańców zostało poszkodowanych w różnym stopniu,
• 1200 rodzin zostało przemieszczonych <straty ponad 1,5 mld €>.



Kierunki programowe ETPIS

W opracowaniu strategicznego programu ETPIS uczestniczyło
ponad 100 wiodących europejskich firm, instytucji i uczelni.

Struktura strategicznego programu badań obejmuje obszary:
• Ocena i zarządzanie ryzykiem
• Zaawansowane technologie redukcji ryzyka
• Bezpieczeństwo strukturalne
• Czynniki ludzkie i organizacyjne
• Nowe zagrożenia / ryzyka
oraz
• Edukacja i szkolenie
• Bezpieczeństwo nanotechnologii.



Koordynacja – CIOP-PIB (Centralny Instytut Ochrony Pracy -
Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie)

Program przygotowany przez kilkadziesiąt krajowych firm, instytucji 
i uczelni (uwzględniano propozycje ETPIS). Strategiczny program 
badawczy (SPB) obejmuje:

1. Technologie redukcji ryzyka zawodowego
2. Metody oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem
3. Czynniki ludzkie i organizacyjne w procesach pracy
4. Edukacja i rozwój kultury bezpieczeństwa
5. Zapobieganie poważnym awariom w przemyśle
SPB uwzględnia horyzonty badawcze do roku 2009 i 2013 
W punkcie 5 ujęto tematykę bezpieczeństwa funkcjonalnego.
Występują trudności w pozyskiwaniu środków z Krajowego Programu 

Ramowego (odmienne priorytety badań). 

PPT BPP – Polska Platforma Technologiczna 
Bezpieczeństwa Pracy w Przemyśle



Certyfikacja osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo funkcjonalne 
(BF) na dwóch poziomach:

I.  Ogólnym / bazowym,
II. Specjalistycznym / eksperckim.

Poziom specjalistyczny:
IIA. BF - sprzęt i oprogramowanie (PN-EN 61508),
IIB. BF - przemysł procesowy (PN-EN 61511),
IIC. BF - maszyny (PN-EN 62061),
IID. BF - elektrownie jądrowe (IEC 61513).

Proponowany system certyfikacji krajowej umożliwi zainteresowanym 
przystępowanie do certyfikacji międzynarodowej
http://www.cfse.org/:

- I / IIA - CFSP/CFSE Safety Hardware Development,
- I / IIA - CFSP/CFSE Safety Software Development,
- I / IIB - CFSP/CFSE Process Safety Applications,
- I / IIC - CFSP/CFSE Machinery Applications.

Propozycja certyfikacji wiedzy dotyczącej 
bezpieczeństwa funkcjonalnego



Propozycja kursów szkoleniowych
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Propozycja certyfikacji wiedzy dotyczącej 
bezpieczeństwa funkcjonalnego – poziom bazowy

Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów sterowania 
i zabezpieczeń w nawiązaniu do norm 
PN-EN 61508 i PN-EN 61511 oraz PN-EN 62061:
• Zakres normy ogólnej PN-EN 61508 i jej relacje 

z normami sektorowymi (PN-EN 61511 i PN-EN 62061)
• Wymagania dotyczące analizy bezpieczeństwa 

funkcjonalnego systemów E/E/PE, BPCS i SIS
• Analiza zagrożeń i ocena ryzyka indywidualnego 

i społecznego/grupowego
• Metoda HAZOP w analizie potencjalnych zdarzeń awaryjnych
• Metoda matrycy ryzyka w ocenie ryzyka
• Metoda ALARP w ocenie rozwiązań zmniejszających ryzyko
• Wyznaczanie wymaganego poziomu SIL dla funkcji 

związanych z bezpieczeństwem
• Metoda grafu ryzyka do wyznaczania wymaganego poziomu SIL



Propozycja certyfikacji wiedzy dotyczącej 
bezpieczeństwa funkcjonalnego – poziom bazowy

• Przykładowe rozwiązania systemów E/E/PE 
• Kryteria probabilistyczne dla wyróżnionych rodzajów pracy 

systemów E/E/PE i SIS
• Procedura weryfikacji poziomu SIL funkcji bezpieczeństwa 

realizowanej za pomocą systemu E/E/PE lub SIS
• Ograniczenia dotyczące architektury podsystemów systemu 

E/E/PE
• Modelowanie probabilistyczne systemów E/E/PE i SIS metodą

jakościową i metodą ilościową (RBD)
• Rodzaje uszkodzeń elementów, diagnostyka i strategie testowania
• Potencjalne błędy systematyczne w systemach E/E/PE 
• Problem uszkodzeń zależnych i zmniejszanie 

ich prawdopodobieństwa
• Analiza warstw zabezpieczeń w nawiązaniu do PN-EN 61511
• Czynniki ludzkie w analizie bezpieczeństwa funkcjonalnego
• Analiza kosztów i efektów (CBA) w ocenie rozwiązań

technicznych bezpieczeństwa funkcjonalnego.



• W krajowym szkolnictwie wyższym wprowadza się System Boloński: 
studia I stopnia (inżynierskie lub licencjacie), studia II stopnia 
(magisterskie) i III stopnia (doktoranckie). 

• System ten nie jest przyjmowany bezkrytycznie w Polsce. Dotyczy to 
zwłaszcza studiów technicznych, w tym inżynierii bezpieczeństwa.

• Istnieje obawa, że zmniejszy się zainteresowanie studiami II stopnia 
(magisterskimi), co może być istotną przeszkodą w realizacji strategii 
gospodarki innowacyjnej opartej na wiedzy.

W kraju realizuje się różne koncepcje edukacji w zakresie inżynierii 
bezpieczeństwa:

• zgodnie z kierunkiem (MNiSZW) Inżynieria bezpieczeństwa, 
• unikatowego kierunku Inżynieria bezpieczeństwa pracy prowadzonego 

w Politechnice Łódzkiej oraz 
• studiów międzykierunkowych w zakresie Technologii i systemów 

bezpieczeństwa uruchamianych w Politechnice Gdańskiej - przykład 
Bezpieczeństwa przemysłowego i energetycznego. 

• Są zalety i wady tych trzech rodzajów studiów. Mają one niewątpliwie 
zaletę komplementarności. 

Wnioski końcowe




