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Część  A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2018 oraz Strategii rozwoju Wojskowej 
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020 

Numer i nazwa celu 
Mierniki okreslające stopień  realizacji celu 

Osoba/ jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna za 
realizację  celu 

Nazwa (określenie) 
miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 
osiągnięcia 

na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

Wartość  osiągnięta 
na koniec okresu, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w 
 	planie działalności  
Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji 

celu 

Stopień  realizacji zadania 
_planowanego 	 

Stopień  realizacji zadania 
dodatkowego 

1 	i 	 2 3 4 5 6 7 

A-1/WAT 
i europejskiego szkolnictwa 

generacji, prowadzącego 
i cywilnego zgodnie z 

kształcenia ustawicznego, 
i prowadzonych 

Stopień  realizacji 
zaplanowanych celów 
szczegółowych i zadań  
służących ich realizacji 

(w %) 

100% 
Prorektorzy, 

Kierownicy PJO, 
Kanclerz 

Umocnienie pozycji WAT w systemie polskiego 
wyższego jako uniwersytetu badawczego nowej 
działalność  dydaktyczną  dla sektora wojskowego 
systemem bolońskim, ze zwiększającą  się  rolą  
proporcjonalnie do rozwijanej infrastruktury edukacyjnej 
przez zespoły naukowe WAT badań. 
Strategia rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława 
Dąbrowskiego w latach 2011-2020 — Cel 1. 

CELE SZCZEGÓŁOWE PRK 

A-1/WAT/1/PRK 
wojskowego 

Liczba programów dla 
kandydatów na 

żołnierzy zawodowych 
11 11 

PRK Umacnianie pozycji WAT w systemie polskiego szkolnictwa 
Strategia 	rozwoju 	Wojskowej 	Akademii 	Technicznej 	im. 	Jarosława 
Dąbrowskiego w latach 2011-2020 

1.  
A-1/WAT/1/PRK/1/DOK 

Zrealizowano PRK/OOS Przygotowanie oferty edukacyjnej 
zgodnie z oczekiwaniami MON 

2.  

A-1/WAT/1/PRK/2/DOK 

W trakcie realizacji DOK/WKW 
Rekrutacja na kierunki (programy) 
studiów wojskowych najlepszych 
kandydatów wyselekcjonowanych z 
	jak największej liczby chętnych  
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Część  A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2018 oraz Strategii rozwoju Wojskowej 
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020 

Numer i nazwa celu 
Mierniki okreslające stopień  realizacji celu 

Osoba/ jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna za 
realizację  celu 

Nazwa (określenie) 
miernika 

plan 
 

Wartość  miernika 
planowana do 

osiągnięcia 
na koniec roku, 
którego dotyczy 

Wartość  osiągnięta 
na koniec okresu, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie 
działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 

Stopień  realizacji 
zadania planowanego_ _ 

Stopień  realizacji 
zadania dodatkowego 

1 	i 	 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE PRN 

A-1/WAT/1/PRN 
i zagranicznych na 

kadry naukowej 

Stopień  realizacji 
zaplanowanych celów i 

zadań  (w %) 
90% 

45% 

45% 

PRN Aktywne pozyskiwanie środków ze źródeł  krajowych 
realizację  projektów badawczych oraz wsparcie rozwoju 
Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020, cel Nr 1 

1. 

A-1/WAT/1/PRN/1/DNA 

Proces ciągły DNA 
Wsparcie i obsługa administracyjna 
działalności naukowo-badawczej oraz 
rozwoju kadry naukowej j PJO i jednostek 
AC 

2.  

3.  

A-1/WAT/1/PRN/2/DNA 

Proces ciągły DNA 
Promocja 	i 	popularyzacja 	dorobku 
naukowego 	WAT 	(w 	szczególności 
koordynacja udziału PJO WAT w Pikniku 
	 Naukowym oraz Festiwalu nauki)  
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Część  A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2018 oraz Strategii rozwoju Wojskowej 
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020 

Numer i nazwa celu 
Mierniki określające stopień  realizacji celu 

Osoba/ jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna za 
realizację  celu 

Nazwa 
(określenie) 

miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 

osiągnięcia 
na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

Wartość  osiągnięta 
na koniec okresu, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w 
planie działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji 
celu 

Stopień  realizacji zadania 
planowanego 

Stopień  realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE PRN 

A-1/WAT/2/PRN 
w WAT „przyjaznego 

Stopień  realizacji 
zaplanowanych 

celów i zadań  (w %) 
100% 40% 

PRN 
Podnoszenie jakości usług informacyjnych oraz tworzenie 
środowiska" dla studentów i doktorantów. 
Strategia rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego 

w latach 2011-2020 — Cel 1. 

1.  

A-1/WAT/2/PRN/1/BGt. 

Zrealizowane częściowo BGŁ  
Przygotowanie oraz przeprowadzenie 
podstawowych szkoleń  bibliotecznych 
dla studentów I roku, cywilnych oraz 
wojskowych. 

2.  

A-1/WAT/2/PRN/2/BGŁ  

Zrealizowane częściowo BGŁ  
Przygotowanie oraz prowadzenie 
cyklicznych szkoleń  w zakresie 
wykorzystania baz danych i zasobów 
elektronicznych. 

3.  

4.  

A-1/WAT/2/PRN/3/BGŁ  
Zrealizowane częściowo BGŁ  Tworzenie przyjaznej dla użytkowników 

przestrzeni w budynku BGŁ  
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Część  A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2018 oraz Strategii rozwoju Wojskowej 
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020 

Numer i nazwa celu 
Mierniki określające stopień  realizacji celu 

Osoba/ jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna za 
realizację  celu 

Nazwa 
(określenie) 

miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 

osiągnięcia 
na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

Wartość  osiągnięta 
na koniec okresu, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie 
działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 

Stopień  realizacji zadania 
planowanego 

Stopień  realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 

CELE SZCZEGÓŁOWE PRN 

A-1/WAT/3/PRN 
tradycyjnymi i 

Stopień  realizacji 
zaplanowanych 

celów i zadań  (w %) 
100% 50% 

PRN 
Poprawa organizacji i zarządzania zbiorami bibliotecznymi 
elektronicznymi 
Strategia rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego 
w latach 2011-2020 — Cell. 

A-I/WAT/3/PRN/1/BGŁ  

Zrealizowane częściowo BGt.. 

Uzupełnianie i aktualizacja zasobów, w tym 
prenumerata czasopism polskich i 
zagranicznych, oraz rozszerzanie zakresu 
udostępnianych elektronicznych źródeł  
informacji 

2. 

A-1/WAT/3/PRN/2/BGŁ  

Zrealizowane częściowo BGŁ  
Udostępnianie zasobów BGŁ  w tym w trybie on- 
line (intranet, komputery domowe) 
bibliograficzno-abstraktowych i pełnotekstowych 
baz danych; 

3.  

4. 
 

A-I/WAT/3/PRN/3/BGŁ  

Zrealizowane częściowo BGŁ  
Digitalizacja skryptów i archiwalnych 
podręczników WAT, zgromadzonych w BGŁ  - 
tworzenie biblioteki cyfrowej archiwalnego 
	 zasobu bibliotecznego. 
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Część  A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2018 oraz Strategii rozwoju Wojskowej 
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020 

Numer i nazwa celu 
Mierniki określające stopień  realizacji celu 

Osoba/ jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna za 
realizację  celu 

Nazwa 
(określenie) 

miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 
osiągnięcia 

na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

Wartość  osiągnięta 
na koniec okresu, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie 
działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 

Stopień  realizacji 
zadania planowanego 

Stopień  realizacji 
zadania dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE PRN — ciąg dalszy 

A-1/WAT/3/PRN 
i 

Stopień  realizacji 
zadań  służących 

realizacji celu 
100% 50% 

PRN 
Poprawa organizacji i zarządzania zbiorami bibliotecznymi tradycyjnymi 
elektronicznymi 
Strategia rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w 
latach 2011-2020 — Cel 1. 

5.  

6.  

A-11WAT/3/PRNI4/BGŁ  

Zrealizowane 
częściowo naukowych prace naukowo-badawcze, rozprawy  

Udział  w tworzeniu ogólnopolskich baz danych: 
1.BazTech — zawartość  polskich czasopism 
technicznych; 
2.SYNABA — wykonane w polskich jednostkach 

doktorskie i habilitacyjne oraz ekspertyzy naukowe 
3. Baza wiedzy i repozytorium publikacji 
pracowników WAT - tworzenie bazy publikacji 
pracowników Wojskowej Akademii Technicznej, w 
systemie OmegaPSIR. 
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Część  A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2018 oraz Strategii rozwoju Wojskowej 
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020 

Numer i nazwa celu 
Mierniki określające stopień  realizacji celu 

Osoba/jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna za 
realizację  celu 

Nazwa 
(określenie) 

miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 

osiągnięcia 
na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

Wartość  osiągnięta 
na koniec okresu, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie 
działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 

Stopień  realizacji 
zadania planowanego  

Stopień  realizacji 
zadania dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE PRN — ciąg dalszy 

A-1/WAT/3/PRN 

Stopień  realizacji 
zadań  służących 

realizacji celu 
100% 50% 

PRN 
Poprawa organizacji i zarządzania zbiorami bibliotecznymi tradycyjnymi 
i elektronicznymi 
Strategia rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego 
w latach 2011-2020 — Cel 1. 

7.  

8.  

A-1/WAT/3/PRN/5/BGŁ  

Zrealizowane 
częściowo 

BGŁ  

Działalność  badawcza BGŁ, wspierająca badania 
naukowe w WAT: 
1. Prowadzenie działalności informacyjnej 

(kwerendy) i bibliometrycznej (analiza 
cytowań); 

2. Gromadzenie informacji na temat historii, 
działalności oraz dyrektorów BGŁ  w latach 
1951-2016; 

3. Artykuły fachowe do czasopism 
bibliotekarskich i branżowych; 	 

1 0/7 0 



Część  A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2018 oraz 
Strategii rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020 

Numer i nazwa celu 
Mierniki określające stopień  realizacji celu 

Osoba/ jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna za 
realizację  celu 

Nazwa (określenie) 
miernika 

Wartość  
miernika 

planowana do 
osiągnięcia 

na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

Wartość  
osiągnięta 

na koniec okresu, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie 
działalności 

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 

Stopień  realizacji 
zadania 

planowanego  
Stopień  realizacji 

zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE PRS 
A-1/WAT/1/PRS — 

dla studentów i 

Przygotowanie wewnętrznej 
bazy prawnej do realizacji 

zadania 

Przyznanie stypendiów 
studentom i doktorantom 

Wskażnik rozdysponowania 
dotacji 

Wartość  
logiczna „TAK" 

Wartość  
logiczna „TAK" 

> 70% 54% 

PRS/DSS 
Rozdysponowanie dotacji na bezzwrotną  pomoc materialną  
doktorantów 
Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020 
cel Nr 1 pkt. 7 
art. 94 ust. 7 w zw. z art. 173 ust.1 i 199 ust. 1 ustawy PSW 

1.  

A-1/WAT/1/PRS/1/DSS 
zrealizowane 

częściowo 
PRS/DSS Dostosowanie przepisów wewnętrznych do 

wymogów wynikających z procesu przyznawania 
pomocy materialnej w WAT 

2.  

A-1/WAT/1/PRS/2/DSS 
zrealizowane 

częściowo 
DSS Przeprowadzenie procedury przyznawania 

stypendiów z pomocy materialnej dla studentów i 
doktorantów 

3.  

4.  

A-1WAT/1/PRSI3/DSS 
zrealizowane 

częściowo 
DSS Kontrola nad właściwym wydatkowaniem dotacji 

na bezzwrotną  pomoc materialną  dla studentów i 
doktorantów w danym roku kalendarzowym 

11 /70 



Część  A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2018 oraz Strategii rozwoju Wo skowej 
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020 

Numer i nazwa celu Mierniki określające stopień  realizacji celu 
Osoba/ 

jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna 
za realizację  

celu 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Nazwa (określenie) 
miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 

osiągnięcia 
na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

Wartość  
osiągnięta 
na koniec 

okresu, którego 
dotyczy 

sprawozdanie 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie 
działalności 

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 

Stopień  realizacji 
zadania 

P  
Stopień  realizacji 

zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE PRS 

A-1/WAT/2/PRS 
i doktorantów 

Realizacja naukowych . 
i społecznych przedsięwzięć 
dla studentów i doktorantów 

Wskaźnik rozdysponowanych 
środków finansowych 

Wartość  logiczna 
„TAK" 

100% 14 

PRS/DS S Wspieranie działalności naukowej i społecznej studentów 
Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020 
cel Nr 1 pkt. 6 i 7 

1.  

A-1/WAT/2/PRS/1/DSS 

Zrealizowane 
częściowo 

DSS 

Zorganizowanie dla studentów i doktorantów 
w WAT konkursów o charakterze naukowym 
i społecznym m.in. Konkurs o nagrodę  Rektora 
na najlepszą  pozaprogramową  pracę  studenta, 
Konkurs na realizację  projektów oraz inicjatyw 
studenckich i doktorantów 

2.  

A-1/WAT/2/PRS/2/DSS 
Zrealizowano 

częściowo 

DSS 
Zorganizowanie dla studentów i młodych 
pracowników nauki konferencji naukowej — 
„Wiedza i Innowacje" —wiWAT 2017 

3 

4. 

A-1/WAT/2/PRS/3/DSS 
Zrealizowano 

częściowo 

DSS 
Rozdysponowanie środków finansowych 
przyznanych na projekty i inicjatywy studenckie 
	 i doktorantów  

12/70 



Część  A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2018 oraz Strategii rozwoju Wo skowej 
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020 

Numer i nazwa celu Mierniki okreslające stopień  realizacji celu 
Osoba/ 

jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna 
za realizację  

celu 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Nazwa (określenie) 
miernika 

Wartość  miernika 
planowana do osiągnięcia 
na koniec roku, którego 

dotyczy plan 

Wartość  
osiągnięta 
na koniec 

okresu, którego 
dotyczy 

sprawozdanie 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie 
działalności 

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 

Stopień  realizacji 
zadania 

planowanego  
Stopień  realizacji 

zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE WCY 
A-1/WAT/1/VVCY 

Stopień  realizacji zadań  
służących realizacji celu  

100%% 50 °/0 

1. WCY 
2. Dziekan 
3. Prodziekan 
ds. kształcenia 

Zapewnienie stałego podnoszenia jakości kształcenia i realizacji procesu 
kształcenia. 

Strategia rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława 
Dąbrowskiego w latach 2011-2020 

i.. WCY 
2. Dziekan 
3. Prodziekan ds. 
kształcenia 

2. 

A-1/WAT/1/WCY 
Zrealizowane 

częściowo 
1. 

 Współpraca z WIM przy realizacji zadań  
dydaktycznych na kierunku studiów 
"Informatyka w medycynie" 
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Część  A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2018 oraz Strategii rozwoju Wojskowej 
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020 

Numer i nazwa celu Mierniki okreslające stopień  realizacji celu 
Osoba/ jednostka 

organizacyjna 
odpowiedzialna za 

realizację  celu 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 
Nazwa 

(określenie) 
miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 

osiągnięcia na koniec 
roku, którego dotyczy 

plan 

Wartość  
osiągnięta 
na koniec 

okresu, którego 
dotyczy 

sprawozdanie 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie 
działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 

Stopień  realizacji 
zadania planowanego  

Stopień  realizacji 
zadania dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE WCY 

A-1/WAT/2/WCY 
wykorzystywania 

Liczba 

zmodernizowanych sal

laboratoryjnych, 

Liczba ustug 
świadczonych przez 
Wydziałowe Centrum 
Studiów 
Zaawansowanych 
Inżynierii Systemów 

Dokumentacja 
projektowo- 
kosztorysowa 

2 

5-7 

TAK / NIE 

O  

5 

TAK/NIE 

1. WCY 
2. Dziekan 
3. Prodziekan
ds. rozwoju 
i współpracy 
4. Prodziekan ds. 
kształcenia 
5. Kierownik 
administracyjny 

Rozwój bazy dydaktycznej i naukowej oraz doskonalenie jej 

Strategia rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarostawa Dąbrowskiego 
w latach 2011-2020, Cel Nr 1, pkt 8 

1.  
A-1/VVAT/2/VVCY/1/DKN Zrealizowane 

częściowo 

1.WCY 
2.Prodziekan ds. 
rozwoju i współpracy 

Modernizacja sal laboratoryjnych w zakresie 
sprzętu i oprogramowania 

2.  

A-1/VVAT/2/WCY/2/DKN 
Zrealizowane 

częściowo 

1.WCY 
2.Prodziekan ds. 
rozwoju i współpracy 

Wykorzystanie Wydziałowego Centrum Studiów 
Zaawansowanych Inżynierii Systemów dla 
celów dydaktycznych 

3.  

4.  

A-1/WAT/2/VVCY/3/DKN 
Zrealizowane 

częściowo 

1.WCY 
2.Kierownik 
administracyjny 

Przygotowanie dokumentacji projektowo- 
kosztorysowej inwestycji budowlanej (budynek 
naukowo-dydaktyczny na potrzeby Wydziału 
Cybernetyki) 

14/70 



Część  A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2018 oraz Strategii rozwoju Wojskowej 
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020 

Numer i nazwa celu Mierniki określające stopień  realizacji celu 

Osoba/ jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna za 
realizację  celu 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Nazwa (określenie) 
miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 

osiągnięcia na koniec 
roku, którego dotyczy 

plan p 

Wartość  
osiągnięta 
na koniec 

okresu, którego 
dotyczy 

sprawozdanie 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie 
działalności 

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 

Stopień  realizacji 
zadania 

planowanego 
Stopień  realizacji 

zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE WEL 

A-1/WAT/1/WEL 
szkolnictwa 

w świecie elitarnego 
nowej 	generacji, 

i 	cywilnego 
się 	rolą 	kształcenia 

edukacyjnej 
1. Liczba uzyskanych 

stopni naukowych 
doktora oraz doktora 
habilitowanego i 
profesora nauk 
technicznych wśród 
pracowników 
naukowych 

2. Liczba spotkań  

Doktora — 9 
Doktora 
habilitowanego — 4 
Profesora tytularnego 
— 2 

1 

4 

1 

O 

Dziekan WEL 

Umocnienie 	pozycji WEL w systemie 	polskiego 	i 	europejskiego 
wyższego, jako czołowego w skali kraju i rozpoznawalnego 
wydziału 	realizującego 	misję 	edukacyjną 	oraz 	badawczą  
prowadzącego działalność  dydaktyczną  dla sektora wojskowego 
zgodnie 	z 	systemem 	bolońskim, 	ze 	zwiększającą  
ustawicznego, 	proporcjonalnie 	do 	rozwijanej 	infrastruktury 
i prowadzonych przez zespoły naukowe WEL badań. 

Strategia rozwoju WEL WAT w latach 2011-2020, cel Nr 1 
Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020, cel Nr 1 pkt 3. 

1 

A-1/WAT/1/WEL 
Zrealizowane 

częściowo 
WEL Rozwój kadry naukowej poprzez stwarzanie 

warunków dla uzyskiwania kolejnych stopni i 
tytułów naukowych 

2 

A-1/WAT/2/WEL 

Zrealizowane WEL 
Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb 
rynku pracy w porozumieniu z 
interesariuszami wojskowymi i cywilnymi 

15/70 



Część  A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2018 oraz Strategii rozwoju Wojskowej 
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020 

Numer i nazwa celu Mierniki określające stopień  realizacji celu 

Osoba/ jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna za 
realizację  celu 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Nazwa (określenie) 
miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 

osiągnięcia na koniec 
roku, którego dotyczy 

plan p 

Wartość  
osiągnięta 
na koniec 

okresu, którego 
dotyczy 

sprawozdanie 

Oznaczenie i nazwa zadania okreslonego w planie 
działalności 

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 

Stopień  realizacji 
zadania 

planowanego  
Stopień  realizacji 

zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE WEL — ciąg dalszy 

A-1 /WAT/1 /WEL 
szkolnictwa 

w świecie elitarnego 
nowej 	generacji, 

i 	cywilnego 
się 	rolą 	kształcenia 

edukacyjnej 

Liczba uczestników 

Liczba studentów 
studiujących w trybie 

indywidualnym 

6 

6 

3 

3 

Dziekan WEL 

Umocnienie pozycji WEL w systemie polskiego i europejskiego 
wyższego, jako czołowego w skali kraju i rozpoznawalnego 
wydziału realizującego misję  edukacyjną  oraz badawczą  
prowadzącego działalność  dydaktyczną  dla sektora wojskowego 
zgodnie 	z 	systemem 	bolońskim, 	ze 	zwiększającą  
ustawicznego, 	proporcjonalnie 	do 	rozwijanej 	infrastruktury 
i prowadzonych przez zespoły naukowe WEL badań. 

Strategia rozwoju WEL WAT w latach 2011-2020, cel Nr 1 
Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020, cel Nr 1 pkt 3. 

3' 

A-1/WAT/3/WEL 
Zrealizowane 

częściowo 
Podnoszenie kwalifikacji pedagogicznych 
kadry kadry nauczycielskiej w planowanym studium 
pedagogicznym 

4.  

5.  

A-1WAT/4/VVEL Zrealizowane 
częściowo 

WEL 
Rozwój indywidualnych form kształcenia 
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Część  A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2018 oraz Strategii rozwoju Wojskowej 
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020 

Numer i nazwa celu Mierniki określające stopień  realizacji celu 

Osoba/ jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna za 
realizację  celu 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Nazwa (określenie) 
miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 

osiągnięcia na koniec 
roku, którego dotyczy 

plan 

Wartość  
osiągnięta 
na koniec 

okresu, którego 
dotyczy 

sprawozdanie 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie
działalności 

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 

Stopień  realizacji 
zadania 

planowanego  
Stopień  realizacji 

zadania 
dodatkowego 

1 	 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE WIG 

A-1/WAT/1/WIG 
wyższego 

1 	Liczba 
zespołów 

2. Liczba 
awansów 
naukowych 

3. Liczba 
spotkań  

1. 	PRN 
 

1 

5 

1 

O 

6 

1 

2. PRN 

3. PRK 

Umacnianie pozycji WAT w systemie szkolnictwa 

Strategia Rozwoju WAT, cel nr 1 

1.  
A-1/WAT/1/WIG/1 

Niezrealizowane WIG Wspieranie zespołów badawczych WIG w 
procesie obsługi administracyjnej projektów 

2.  

A-1/WAT/1/WIG/2 

Zrealizowane WIG Rozwój kadry naukowej poprzez stwarzanie 
warunków do uzyskiwania stopni i tytułów 
naukowych 

3.  

A-11WAT/1/WIG/3 

Zrealizowane WIG 
Dostosowanie oferty edukacyjne do potrzeb 
rynku pracy w porozumieniu z 
interesariuszami wojskowymi i cywilnymi 
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Część  A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2018 oraz Strategii rozwoju Wojskowej 
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020 

Numer i nazwa celu Mierniki określające stopień  realizacji celu 

Osoba/ jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna za 
realizację  celu 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Nazwa (określenie) 
miernika 

Wartość  miernika 
d planowana do p 

osiągnięcia na koniec 
roku którego dotyczy roku, 

plan 

Wartość  
osiągnięta 
na koniec 

okresu, którego 
dotyczy 

sprawozdanie 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie 
działalności 

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 

Stopień  realizacji 
zadania 

planowanego  
Stopień  realizacji 

zadania 
dodatkowego 

1 	 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGOŁOWE WIG — ciąg dalszy 

A-1/WAT/1/WIG 

4. 	Liczba planów 
5 	Liczba uczestników 
6. 	Liczba studentów 

studiujących w trybie 
indywidualnym 

12 
10 

8 

12 
O 

6 

4. PRK 
5. PRK 
6. PRK 

— Umacnianie pozycji WAT w systemie szkolnictwa wyższego 
Strategia Rozwoju WAT, cel nr 1 

4. 

A-1WAT/1/WIG/4 

Zrealizowane WIG Doskonalenie systemu oceny jakości 
kształcenia poprzez optymalizacje planów 
studiów 

5. 

A-1/WAT/1/WIG/5 

Niezrealizowane WIG Podnoszenie kwalifikacji pedagogicznych 
kadry nauczycielskiej w planowanym studium 
pedagogicznym 

6.  

7.  

A-1WAT/1/WIG/6 Zrealizowane 
częściowo 

WIG 
Rozwój indywidualnych form kształcenia 
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Część  A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2018 oraz Strategii rozwoju Wojskowej 
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020 

Numer i nazwa celu Mierniki określające stopień  realizacji celu 

Osoba/ jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna za 
realizację  celu 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Nazwa (określenie) 
miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 

osiągnięcia na koniec 
roku, którego dotyczy 

plan 

Wartość  
osiągnięta 
na koniec 

okresu, którego 
dotyczy 

sprawozdanie 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie 
działalności 

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 

Stopień  realizacji 
zadania 

planowanego 
Stopień  realizacji 

zadania 
dodatkowego 

1 	i 	 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE WLO 

A-1/WAT/1/WLO 

Stopień  realizacji zadań  
służących realizacji celu w 

% Rozbudowa strzelnicy multimedialnej  
100% 50% 

WLO Rozbudowa bazy dydaktycznej WLO 

Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020, cel Nr 1, pkt 8 

1.  

2.  

A-1/WAT/1/WLO/1/ISB 
Zrealizowane 

częściowo 
w Instytucie Systemów Bezpieczeństwa 
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Część  A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2018 oraz Strategii rozwoju Wojskowej 
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020 

Numer i nazwa celu Mierniki okreslające stopień  realizacji celu 
Osoba/ jednostka 

organizacyjna 
odpowiedzialna za 

realizację  celu 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 
Nazwa 

(określenie) 
miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 
osiągnięcia 

na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

Wartość  
osiągnięta 

na koniec okresu, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie 
działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 

Stopień  realizacji 
zadania planowanego  

Stopień  realizacji 
zadania dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE WME 
A-1/WAT/1/WME 

szkolnictwa wyższego 
działalność  

systemem bolońskim, ze 
do rozwijanej 

WAT badań. 

Stopień  realizacji 
zaplanowanych celów 
szczegółowych i zadań  
służących ich realizacji 

(w `)/0) 

100% 100% 

DME/WME 

Umocnienie pozycji WAT w systemie polskiego i europejskiego 
jako uniwersytetu badawczego nowej generacji. prowadzącego 
dydaktyczną  dla sektora wojskowego i cywilnego zgodnie z 
zwiększającą  się  rolą  kształcenia ustawicznego, proporcjonalnie 
infrastruktury edukacyjnej i prowadzonych przez zespoły naukowe 

Strategia rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego 
w latach 2011-2020 — Cel 1. 

1.  

2.  

A-1/WAT/1/WME/1PKM 

Zrealizowane 

DME, PKM, DIB, DIP, 
KKM/DCY 

Kontynuacja Celu A-
1/WAT/1WME/2017 

Uruchomienie od semestru zimowego roku 
akademickiego 2017/2018 nowego kierunku 
studiów Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 
Kontynuacja z roku 2017 
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Część  A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2018 oraz Strategii rozwoju Wo skowej 
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020 

Numer i nazwa celu Mierniki określające stopień  realizacji celu 
Osoba/ 

jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna 
za realizację  

celu 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Nazwa (określenie) 
miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 

osiągnięcia 
na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

Wartość  
osiągnięta 
na koniec 
okresu, 
którego 
dotyczy 

sprawozdani 
e 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie działalności 

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 

Stopień  realizacji 
zadania 

planowanego  
Stopień  realizacji 

zadania 
dodatkowego 

1 	 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE WTC 
A-1/WAT/1/WTC 

1. Rekrutacja na specjalność  
co najmniej 20 osób 

2. Rekrutacja na warsztaty 
co najmniej 10 osób 

3. Odbycie wykładów i udział  
co najmniej 20 osób 

4. Odbycie wykładów i udział  
co najmniej 20 osób 

5. Włączenie kanonu fizyki 
do programów studiów 

1. Wartość  logiczna 
TAK" 

2. Wartość  logiczna 
„TAK" 

3. Wartość  logiczna 
„TAK" 

4. Wartość  logiczna 
„TAK" 

5. Wartość  logiczna 
„TAK" 

1. NIE 

2. TAK 

3. NIE 

Prodziekan ds. 
studenckich 

Umocnienie pozycji WTC WAT w systemie polskiego i europejskiego szkolnictwa 
wyższego 
Strategia rozwoju WAT, cel Nr 1 

WTC 
T. Czujko 1.  

A-1/WAT/1/WTC/1 
Uruchomienie nowej specjalności na studiach 
cywilnych II stopnia, na kierunku inżynieria 
materiałowa: „Komputerowe wspomaganie 
projektowania i wytwarzania" 

Niezrealizowane 

D. Siemiaszko 2.  

A-1/WAT/1/WTC/2 
Uruchomienie warsztatów na studiach III stopnia pt.: 
„Planowanie 	eksperymentu 	i wspomagana 
komputerowo 	analiza 	danych 	przy 	wykorzystaniu 
programów Origin i Statistica" 

Zrealizowane 

T. Czujko 3.  
A-1/WAT/1/WTC/3 
Przeprowadzenie cyklu wykładów przez wykładowcę  
Prof. Varina w ramach programu Katedra Ad Hoc 

Niezrealizowane 
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Część  A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2018 oraz Strategii rozwoju Wojskowej 
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020 

Numer i nazwa celu Mierniki określające stopień  realizacji celu 
Osoba/ 

jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna 
za realizację  

celu 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Nazwa (określenie) 
miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 

osiągnięcia na koniec 
roku, którego dotyczy 

plan p 

Wartość  
osiągnięta 
na koniec 
okresu, 
którego 
dotyczy 

sprawozdani 
e 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie 
działalności 

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 

Stopień  realizacji 
zadania 

planowanego 
Stopień  realizacji 

zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE WTC — ciąg dalszy 

A-1/WAT/1/WIC 

1. Rekrutacja na specjalność  
co najmniej 20 osób 

2. Rekrutacja na warsztaty co 
najmniej 10 osób 

3. Odbycie wykładów i udział  
co najmniej 20 osób 

4. Odbycie wykładów i udział  
co 	 osób 20 najmniej 	os najej 

5. Włączenie kanonu fizyki do 
programów studiów 

1. Wartość  logiczna 
TAK" 

2. Wartość  logiczna 
„TAK" 

3. Wartość  logiczna 
„TAK" 

4. Wartość  logiczna 
„ TAK" 

5. Wartość  logiczna 
„TAK 

4. TAK 

5. TAK 

Prodziekan ds. 
studenckich 

Umocnienie pozycji WTC WAT w systemie polskiego i europejskiego 
szkolnictwa wyższego 
Strategia rozwoju WAT, cel Nr 1 

4 

A-I/WAT/1/WTC/4 

Zrealizowane P. Perkowski Przeprowadzenie cyklu wykładów przez 
wykładowcę  Prof. Neytsa w ramach programu 
Katedra Ad Hoc 

5. 
A-1/WAT/1/WTC/5 Zrealizowane 

częściowo 
L. Jaroszewicz Przygotowanie i wdrożenie kanonu nauczania 

z fizyki w WAT 

6.  
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Część  A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2018 oraz Strategii rozwoju Wojskowej 
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020 

Numer i nazwa celu Mierniki określające stopień  realizacji celu Osoba/ 
jednostka 

organizacyjna 
odpowiedzialna 

za realizację  
celu 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Nazwa (określenie) 
miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 

osiągnięcia na koniec 
roku, którego dotyczy 

plan p 

Wartość  
osiągnięta 
na koniec 

okresu, którego 
dotyczy 

sprawozdanie 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie 
działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 

Stopień  realizacji 
zadania planowanego  

Stopień  realizacji 
zadania dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE - 10E 

A-1/WAT/1/10E 
szkolnictwa 

Stopień  realizacji w % 100% 

80% 

60% 

Dyrektor 10E Umocnienie pozycji 10E WAT w systemie polskiego i europejskiego 
wyższego 
Strategia rozwoju WAT, cel Nr 1 

1. 

A-1/WAT/110E 
Uruchomienie procesu kształcenia na studiach 
I stopnia na kierunku „Biocybernetyka i 
Inżynieria Biomedyczna" o specjalności 
optoelektronika dla inżynierii biomedycznej. 

Zrealizowano 
częściowo  

10E 

2 

3 

A-1/WAT/210E 
Uruchomienie procesu kształcenia na studiach 
II stopnia na kierunku „Optoelektronika" 
o czterech specjalnościach: 
- inżynieria kosmiczna i satelitarna, 
- lasery, 
- inżynieria bezpieczeństwa, 
	 - wojskowe systemy optoelektroniczne  

Zrealizowano 
częściowo 

10E 
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Część  A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2018 oraz Strategii rozwoju Wojskowej 
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020 

Numer i nazwa celu Mierniki okreś  ające stopień  realizacji celu Osoba/ 
jednostka 

organizacyjna 
odpowiedzialna 

za realizację  
celu 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 
Nazwa 

(określenie) 
miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 

osiągnięcia 
na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

wartość  
osiągnięta 
na koniec 

okresu, którego 
dotyczy 

sprawozdanie 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie działalności 

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 

Stopień  realizacji 
zadania planowanego 

Stopień  realizacji 
zadania dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

A-2/WAT 
szkolnictwa 

Ministerstwa 
kierunki edukacji i 

na kształcenie oficerów 

Stopień  realizacji 
zaplanowanych 

celów 
szczegółowych i 

zadań  służących ich 
realizacji 

(w %) 

100% 
Prorektorzy, 

Kierownicy PJO, 
Kanclerz 

Określenie roli WAT jako wiodącego filaru edukacyjnego wyższego 
wojskowego w zakresie kształcenia kadr specjalistycznych i dowódczych 
Obrony Narodowej zwanego dalej „MON", uwzględniając strategiczne 
badań  zawarte w wizji SZ RP 2030, z jednoczesnym otwarciem się  
innych państw.. 

Strategia rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 
2011-2020 — Cel 2. 

CELE SZCZEGÓŁOWE PRN 
A-2/WAT/4/PRN 

szkolnictwa 
przestrzeni 

Stopień  realizacji 
zaplanowanych 
zadań  służących 

realizacji celu 
(w %) 

100% 50% 

PRN 

Współpraca z uczelniami wojskowymi i innymi jednostkami organizacyjnymi 
wojskowego oraz uczelniami państw sojuszniczych w zakresie organizacji 
edukacyjnej szkolnictwa wojskowego. 
Strategia rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 
2011-2020 — Cel 2. 

1 

2. 

A-2/WAT/4/PRN/1/BGŁ  

Zrealizowane częściowo 
BGŁ  

Proces ciągły 
Współpraca BGŁ  z konsorcjami i organizacjami 
bibliotekarskimi działającymi w Silach Zbrojnych RP 
i armiach sojuszniczych  
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Część  A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2018 oraz Strategii rozwoju Wojskowej 
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020 

Numer i nazwa celu Mierniki okreslające stopień  realizacji celu Osoba/ 
jednostka 

organizacyjna 
odpowiedzialna 

za realizację  
celu 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 
Nazwa 

(określenie) 
miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 

osiągnięcia 
na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

Wartość  
osiągnięta 
na koniec 

okresu, którego 
dotyczy 

sprawozdanie 

. 
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie działalności 

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 

Stopień  realizacji zadania 
planowanego  

Stopień  realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE PRN — ciąg dalszy 
A-2/WAT/4/PRN 

szkolnictwa 
przestrzeni 

Stopień  realizacji 
zaplanowanych 
zadań  służących 

realizacji celu 
(w %) 

100% 50% 

PRN 

Współpraca z uczelniami wojskowymi i innymi jednostkami organizacyjnymi 
wojskowego oraz uczelniami państw sojuszniczych w zakresie organizacji 
edukacyjnej szkolnictwa wojskowego. 
Strategia rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 
2011-2020 — Cel 2. 

2. A-2/WAT/4/PRN/2/BGL Zrealizowane 
częściowo 

BGŁ  
Cykliczne wystawy, wernisaże, imprezy artystyczne 

3.  

4.  

A-2/WAT/4/PRN/3/BGŁ  Zrealizowane 
częściowo 

BGŁ  
Proces ciągły Udział  w konferencjach i szkoleniach dla bibliotekarzy 

uczelni wojskowych 
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Część  A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2018 oraz Strategii rozwoju 
Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020 

Numer i nazwa celu Mierniki określające stopień  realizacji celu 

Osoba/ jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna za 
realizację  celu 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Nazwa 
(określenie) 

miernika 

Wartość  
miernika 

planowana do 
osiegnięcia 

na koniec roku, 
którego 

dotyczy plan 

Wartość  
osi ągni ę  
na koniec 

okresu, którego 
dotyczy 

sprawozdanie 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie 
działalności 

Podję te dodatkowe zadania służ ce realizacji  celu 

Stopień  realizacji 
zadania 

planowanego  
Stopień  realizacji 

zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE - WEL 

A-2/WAT/2/WEL 

1. Liczba kursów 

2. Realizacja 
naukowych i 
społecznych 
przedsięwzięć  
dla studentów 
i doktorantów 

Prodziekan ds.  

20 

Wartość  
logiczna „TAK" 

Z-ca Dziekana ds.  
wojskowych  

studenckich 
 

19 

TAK 

Umacnianie pozycji WAT w systemie polskiego szkolnictwa wojskowego 
Wspieranie działalności naukowej i społecznej studentów i doktorantów 
Cel nr 2 i 3 Strategii rozwoju WEL WAT 

Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020, cel Nr 2 oraz cel Nr 1 pkt. 6 i 7 

A-2/WAT/2/WEL/1/PRK 
1  Zrealizowane 

częściowo 

1. WEL 
2. Z-ca Dziekana 

ds. 
wojskowych 

3. Dyrektor ITK, 
IRE 

Realizacja specjalistycznych kursów dla oficerów i 
żołnierzy wojsk łączności, lotniczych i 
radiotechnicznych 

2.  

3.  

A-2/WAT/2/WEL/2/PRK 

Zrealizowane 

1. WEL 
2. Prodziekan 

ds. 
studenckich 

3 	Samorząd 
studencki 
WEL 

Zorganizowanie dla studentów i mlodych 
pracowników nauki konferencji naukowej — SECON 
2018 
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Część  A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2018 oraz Strategii 

rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020 

Numer i nazwa celu Mierniki określające stopień  realizacji celu 
Osoba/ jednostka 

organizacyjna 
odpowiedzialna za 

realizację  celu 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 
Nazwa 

(określenie) 

miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 

osiągnięcia na koniec 
roku, którego dotyczy 

plan 

Wartość  
osiągnięta 

na koniec okresu, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie 
działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 

Stopień  realizacji 
zadania planowanego  

Stopień  realizacji 
zadania dodatkowego 

1 	i 	 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE WIG 

A-2/WAT/2/WIG 
wyższego szkolnictwa 

planów 
2. Liczba 

kursów 
3. Liczba 

awansów 
naukowych 

3 
4 

1 

4 
4 
O 

PRW 
PRW 
PRW 

Określenie roli WAT jako wiodącego filaru edukacyjnego 
wojskowego (...) 
Strategia Rozwoju WAT, cel nr 2 

1.  
i-2/WAT/2/WIG/1 

1. 	Liczba  
Zrealizowane WIG )oskonalenie planów studiów dla kandydatów na 

żołnierzy zawodowych 

2.  A-2/WAT/2/WIG/2 
Zrealizowane WIG Przygotowanie oferty kursów doskonalących 

3.  
A-2/WAT/2/WIG/3 

Niezrealizowane 

Zrealizowane 

WIG Rozwój naukowy kadry wojskowej poprzez 
stwarzanie warunków do awansów naukowych 	 

A-2/WAT/2/WIG/4 
4.  

5.  

WIG Przygotowanie oferty kursów doskonalących w 
 	języku angielskim  
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Część  A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2018 oraz Strategii rozwoju Wojskowej 
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020 

Numer i nazwa celu Mierniki określające stopień  realizacji celu 

Osoba/ jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna za 
realizację  celu 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Nazwa 
(określenie) 

miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 

osiągnięcia na koniec 
roku, którego dotyczy 

plan 

Wartość  
osiągnięta 
na koniec 
okresu, 
którego 
dotyczy 

sprawozdanie 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie 
działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służ ce realizacji celu ą  

Stopień  realizacji 
zadania planowanego  

Stopień  realizacji 
zadania dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE WLO 
A-2/WAT/2/WLO 

Stopień  realizacji 
zada/i służących 1000/0 100% 

WLO 
Wdrożenie gier decyzyjno-szkoleniowych w procesie dydaktycznym na 
kierunku „obronność  państwa" i „logistyka" w ćwiczeniu kompetencji 
miękkich oraz w zakresie organizacji zarządzania. 

Strategia rozwoju WAT 2011-2020, cel Nr 2, pkt 1 

1.  

2.  

A-2/WAT/2/WL0/2/ISB 
ISB Wdrożenie gier decyzyjno-szkoleniowych w 

procesie dydaktycznym realizacji celu w  % 
Zrealizowane 
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Część  A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2018 oraz Strategii rozwoju Wojskowej 
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020 

Numer i nazwa celu Mierniki określające stopień  realizacji celu 

Osoba/ jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna za 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Nazwa (określenie) 
miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 
osiągnięcia  

na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

realizację  celu  

Wartość  
osiągnięta 
na koniec 

którego 
dotyczy 

 sprawozdanie 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w 
planie działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji 
celu 

Stopień  realizacji 
zadania planowanego  

Stopień  realizacji 
zadania dodatkowego 

1 	 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE WML 

A-2/WAT/1/VVML 
na żołnierzy 

„Mechatronika 

Przyjęcie uchwały Rady Wydziału 
Mechatroniki i Lotnictwa w sprawie 
zatwierdzenia programów studiów 
w języku angielskim dla 
kandydatów na żołnierzy 
zawodowych z krajów NATO 
i spoza NATO w specjalności 
„Mechatronika w systemach 
uzbrojenia". 

Wartość  logiczna 
„TAK" 

TAK 

DML/VVML 

Przygotowanie studiów w języku angielskim dla kandydatów 
zawodowych z krajów NATO i spoza NATO w specjalności 
w systemach uzbrojenia" 
Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020, cel Nr 2. 

1.  
A-2/WAT/1/WML/1/DML 

Zrealizowano DML Powołanie zespołu do przygotowania 
programów studiów 

2.  A-2/WAT/1/WML/2/PSL 
Zrealizowano PSL Przygotowanie programu studiów 

3.  
A-2/WAT/1/WML/3/PSL 

Zrealizowano 
częściowo PSL Uzgodnienie programów studiów 

z instytucjami MON 

4.  

5.  

A-2/WAT/1/WML/4/PSL 
zrealizowano PSL Podjęcie uchwały przez Radę  wydziału 

ws. Zatwierdzenia programów studiów 
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Część  A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2018 oraz Strategii rozwoju Wojskowej 
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020 

Numer i nazwa celu Mierniki określające stopień  realizacji celu 
Osoba/ jednostka 

organizacyjna 
odpowiedzialna za 

realizację  celu 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Nazwa (określenie) 
miernika 

dotyczy  

Wartość  miernika 
planowana do 
osiągnięcia 

na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

Wartość  
osiągnięta 
na koniec 

okresu, którego 

sprawozdanie 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie 
działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 

Stopień  realizacji 
zadania planowanego  

Stopień  realizacji 
zadania dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE WTC 

A-2/WAT/2/WTC 
wyższego 

1. Zapoczątkowanie 
rekrutacji na te studia 
2• Zapoczątkowanie 

rekrutacji na te studia 
3. Ilość  zrealizowanych 

kursów 

wojskowych  

Wartość  logiczna 
„TAK" 

Wartość  logiczna 
„TAK" 

2 

Z-ca dziekana ds.  

1. NIE 

2. NIE 

3. 2 

Określenie roli WTC WAT jako wiodącego filaru edukacyjnego 
szkolnictwa wojskowego 
Strategia rozwoju WAT, cel Nr 2 

2.  

A-2/WAT/2/WTC/1 — Przygotowanie propozycji 
reaktywowania specjalności na studiach 
wojskowych I i II stopnia: „Materiały 
wybuchowe i paliwa rakietowe" 

Niezrealizowane J. Choma 

3.  

A-2/VVAT/2/WTC/2 — Przygotowanie propozycji 
reaktywowania specjalności na studiach 
wojskowych I i II stopnia lub jednolitych 
magisterskich: „Fizyka techniczna" 

Niezrealizowane L. Jaroszewicz 

4 

4.  

A-2/WAT/2/WTC/3 — Realizacja 
specjalistycznych kursów dla oficerów 
i żołnierzy wojsk chemicznych i wojsk 
inżynieryjnych 

Zrealizowane B. Siodłowski 
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Część  A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2018 oraz Strategii rozwoju Wojskowej 
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020 

Numer i nazwa celu Mierniki określające stopień  realizacji celu 

Osoba/jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna za 
realizację  celu 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Nazwa (określenie) 
miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 
osiągnięcia 

na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

Wartość  
osiągnięta 
na koniec 
okresu, 
którego 
dotyczy 

sprawozdanie 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie 
działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 

Stopień  realizacji 
zadania planowanego  

Stopień  realizacji 
zadania dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

A-3/WAT 
MON, a także 

poprzez prowadzenie 
w ramach środków 

w sytuacjach 

wspieranie innowacji i 

Stopień  realizacji 
zaplanowanych celów 
szczegółowych i zadań  
służących ich realizacji 

(w %) 

100% 
Prorektorzy, 

Kierownicy PJO, 
Kanclerz 

Utrzymanie pozycji WAT jako zaplecza eksperckiego i badawczego 
innych ministerstw w zakresie tzw. „high technology" 
badań  dotyczących obszaru współpracy międzynarodowej 
budowy zaufania i bezpieczeństwa, ale również  bezpieczeństwa 
kryzysowych. 
Zwiększenie efektywności działalności badawczej poprzez 
wdrożeń .  
Strategia rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego 
w latach 2011-2020 — Cel 3. 

CELE SZCZEGÓŁOWE - WCY 
A-3/WAT/3/WCY 

- badawczych 

Liczba kontynuowanych 
projektów w 2018r 

Liczba planowanych 
nowych projektów w 2018r. 

8 

3 

3. Prodziekan ds.  
naukowych  

8 

2 

1. WCY 
2. Dziekan 

Utrzymanie na aktualnym poziomie liczby projektów naukowo 
realizowanych na Wydziale i finansowanych ze źródeł  zewnętrznych 
Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020, cel Nr 3, pkt 3 
Strategia rozwoju Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej im. 
Jarosława Dąbrowskiego na lata akademickie 2012/2013 :- 2019/2020 

1.  

2.  

A-3/WAT/3/WCY 
Zrealizowane 

częściowo 

1. WCY 
2. Dziekan 
3. Prodziekan ds. 
naukowych 

Realizacja i rozliczenie aktualnych oraz 
pozyskiwanie nowych projektów 
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Część  A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2018 oraz Strategii rozwoju Wojskowej 

Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020 

Numer i nazwa celu Mierniki określające stopień  realizacji celu 

Osoba/jednostka 
organizacyjna  

odpowiedzialna za 
realizację  celu 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Nazwa (określenie) 
miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 
osiągnięcia 

na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

Wartość  
osiągnięta 
na koniec 
okresu, 
którego 
dotyczy 

sprawozdanie 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie 
działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 

Stopień  realizacji 
zadania planowanego  

Stopień  realizacji 
zadania dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE WIG 

A-3/WAT/3/WIG 
i badawczego 

1. Liczba wariantów 
koncepcji 

2. Liczba misji/spotkań  
3. Liczba zadań  

badawczych ramach 
PBS 

1 

4 

3 

PRW/PRN  

1 

2 
3 

PRW
PRW 

Utrzymanie pozycji WAT jako zaplecza eksperckiego 
MON ... 

Strategia Rozwoju WAT, cel nr 3 

1.  
A-3NVAT/3NVIG/1 

Zrealizowane WIG Rozwój koncepcji mostów składanych na 
potrzeby wojska i gospodarki narodowej 

2.  

A-3/WAT/3/WIG/2 
Zrealizowane 

częściowo 
WIG Kontynuowanie współpracy międzynarodowej 

z państwami OBWE w ramach Traktatu o 
otwartych przestworzach 

3.  

4.  

A-3/WAT/3/WIG/3 

Zrealizowane WIG 
Badanie obiektów krytycznej infrastruktury 
budowlanej i ich elementów na potrzeby 
wojska oraz ochrony ludności w sytuacjach 
	 kryzysowych  
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Część  A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2018 oraz Strategii rozwoju Wojskowej 
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020 

Numer i nazwa celu Mierniki określające stopień  realizacji celu 
Osoba/ jednostka 

organizacyjna 
odpowiedzialna za 

realizację  celu 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Nazwa (określenie) 
miernika 

dotyczy 
 

Wartość  miernika 
planowana do 
osiągnięcia 

na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

Wartość  
osiągnięta 
na koniec 

okresu, którego 

sprawozdanie 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie 
działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 

Stopień  realizacji 
zadania planowanego  

Stopień  realizacji 
zadania dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE WIG — ciąg dalszy 

A-3/WAT/3/WIG 
MON ... 

1. Liczba zadań  
badawczych 

2. Liczba projektów 

1 

1 

1 

1 

PRW 

Utrzymanie pozycji WAT jako zaplecza eksperckiego i badawczego 

PRN Strategia Rozwoju WAT, cel nr 3 

4. 

A-3/WAT/3AWIG/4 

Zrealizowane WIG 
Identyfikacja zagrożeń  w funkcjonowaniu 
krytycznej infrastruktury transportowej 
w sytuacjach kryzysowych oraz koncepcja jej 
odtwarzania 

5.  

6.  

A-3/WAT/3/WIG/5 

Zrealizowane WIG Utrzymanie trwałości rezultatu projektu nt. 
„Wyposażenie stanowiska laboratoryjnego do 
wytwarzania polimeru siarkowego 
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Część  A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2018 oraz Strategii rozwoju Wojskowej 
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020 

Numer i nazwa celu Mierniki określające stopień  realizacji celu 
Osoba/ jednostka 

organizacyjna 
odpowiedzialna za 

realizację  celu 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 
Nazwa 

(określenie) 
miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 
osiągnięcia 

na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

Wartość  osiągnięta 
na koniec okresu, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w 
planie działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji 
celu 

Stopień  realizacji zadania 
planowanego  

Stopień  realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE WME 

A-3/WAT/2/WME 
badawczego na rzecz 

Stopień  realizacji 
zaplanowanych celów 
szczegółowych i zadań  
służących ich realizacji 

(„,„ %) 

60% 55% 

DME/WME 
Zwiększenie stopnia produktywności potencjału 
obronności 

Strategia rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława 
Dąbrowskiego w latach 2011-2020 — Cel 3. 

1.  

2.  

A-3NVAT/2/WMEJ1PNM 

Zrealizowane częściowo 

DME, PNM, DIB 

Kontynuacja Celu 
A-3ANAT12WME/2017 

Prowadzenie badań  rozwojowych 
w zakresie nowych rozwiązań  robotów 
mobilnych: ,,Mobilna platforma 
bezzałogowa". 
Kontynuacja z lat 2014, 2015, 2016 
i 2017. 
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Część  A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2018 oraz Strategii rozwoju Wojskowej 
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020 

Numer i nazwa celu Mierniki określające stopień  realizacji celu 

Osoba/ jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna za 
realizację  celu 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Nazwa 
(określenie) 

miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 
osiągnięcia 

na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

Wartość  
osiągnięta 
na koniec 

okresu, którego 
dotyczy 

sprawozdanie 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie 
działalności 

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 

Stopień  realizacji 
zadania 

planowanego  
Stopień  realizacji 

zadania 
dodatkowego 

1 	 2 3 4 5 6 7 

A-4/WAT 
prowadzącej 

dla 
przyszłych 

Stopień  realizacji 
zaplanowanych zadań  

służących realizacji 
celu 

100% 
Prorektorzy, 

kierownicy PJO, 
Kanclerz 

Kreowanie wizerunku WAT jako elitarnej uczelni technicznej 
działalność  dydaktyczną  i naukową  na wysokim poziomie, atrakcyjnej 
przyszłych oficerów SZ RP oraz armii innych państw, a także 
pracowników różnych sektorów gospodarki i administracji. 
Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020, Cel Nr 4 

CELE SZCZEGÓŁOWE - PRR 
A-4/WAT/1/PRR 

Stopień  realizacji 
zaplanowanych celów 

szczegółowych i 
zadań  służących ich 

realizacji (w %) 

W trakcie realizacji  

100% 20%  

60 
 

PRR/ZKO/  

PRR, 
Kierownicy JO PRR 

i PJO 
Wdrażanie strategii promocyjnej i komunikacyjnej WAT 

Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020, Cel Nr 4 pkt 4 

1 . 
A-4/WAT/1/PRR/1/ZKO 

PRR/ZKO/ 
Kierownicy JO PRR i PJO 

60% 
Wystawa Sił  Zbrojnych - MSPO Kielce 2018 

2 . 
A-4/WAT/1/PRR/2/ZKO W trakcie realizacji 

(przygotowania) 
Kierownicy JO PRR i PJO 

30% 
PTAK EXPO Nadarzyn 2018 

3.  

4.  

A-4/WAT/1/PRR/3/ZKO W trakcie realizacji 
(przygotowania) 

PRR/ZKO/ 
Kierownicy JO PRR i PJO 

	10%  
Warsaw Industry Week Nadarzyn 2018 
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Część  A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2018 oraz Strategii rozwoju Wojskowej 
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020 

Numer i nazwa celu Mierniki określające stopień  realizacji celu 
Osoba/ jednostka 

organizacyjna 
odpowiedzialna za 

realizację  celu 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 
Nazwa 

(określenie) 
miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 
osiągnięcia 

na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

Wartość   osiągnięta 
na koniec okresu, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie 
działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 

Stopień  realizacji 
zadania planowanego  

Stopień  realizacji 
zadania dodatkowego 

1 	i 	 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE - WCY 
A-4/WAT/4/WCY 

działań  

Wzrost w % 5 O 

1. WCY 
2. Dziekan 
3. Prodziekan 
ds. naukowych 

Utrzymanie aktualnej kategorii naukowej Wydziału i kontynuowanie 
służących uzyskaniu wyższej kategorii. 
Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020, cel Nr 4, pkt 3 
Strategia rozwoju Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej im. 
Jarosława Dąbrowskiego na lata akademickie 2012/2013 4- 2019/2020 

1.  

2.  

A-4/WAT/4/WCY/1 Zrealizowane 
częściowo 

1. WCY 
2. Dziekan 
3. Prodziekan ds. 
naukowych 

Zwiększenie liczby publikacji wysoko 
punktowanych 
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Część  A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2018 oraz Strategii rozwoju 
Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020 

Numer i nazwa celu Mierniki określające stopień  realizacji celu 

Osoba/ jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna za 
realizację  celu 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Nazwa 
(określenie) 

miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 

 osiągnięcia 
na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

Wartość  osiągnięta 
na koniec okresu, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie 
działalności 

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 

Stopień  realizacji 
zadania 

planowanego  
Stopień  realizacji 

zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE - WEL 
A-4/WAT/3/WEL 

na wysokim 
oraz armii innych 

gospodarki 

Liczba 
uczestników 

Ok. 160 
uczestników 

Realizacja 
w listopadzie 

2018 r. 

Dziekan WEL 

Kreowanie wizerunku WEL WAT, jako elitarnego wydziału 
prowadzącego działalność  dydaktyczną  i naukową  
poziomie, atrakcyjną  dla przyszłych oficerów SZ RP 
państw, a także przyszłych pracowników różnych sektorów 
i administracji 

Strategia rozwoju WEL WAT w latach 2011-2020, cel Nr 3 i 4 
Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020, cel Nr 4 

1.  

2.  

A-4/WAT/3NVEL/1/DKN/PRN 

Niezrealizowane 
1. WEL 
2. Dyrektor IRE 
3. PRN 

Przygotowanie i organizacja Konferencji 
Naukowo-Technicznej Systemy Rozpoznania 
	 i Walki Radioelektronicznej 2018 
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Część  A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2018 oraz Strategii rozwoju Wojskowej 
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020 

Numer i nazwa celu Mierniki okreslające stopień  realizacji celu 
Osoba/ jednostka 

organizacyjna 
odpowiedzialna za 

realizację  celu 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 
Nazwa 

(określenie) 
miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 

osiągnięcia 
na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

Wartość  
osiągnięta 
na koniec 

okresu, którego 
dotyczy 

sprawozdanie 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie 
działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 

Stopień  realizacji 
zadania planowanego  

Stopień  realizacji 
zadania dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE WEL — ciąg dalszy 
A-4/WAT/3/WEL 

działalność  
przyszłych oficerów SZ 
różnych sektorów 

Stopień  realizacji 
zaplanowanych 
zadań  służących 

realizacji celu 

100% 
Przewidziano na 

jesień  2018 r. 

Dziekan WEL 

Kreowanie wizerunku WEL WAT, jako elitarnego wydziału prowadzącego 
dydaktyczną  i naukową  na wysokim poziomie, atrakcyjną  dla 
RP oraz armii innych państw, a także przyszłych pracowników 
gospodarki i administracji 
Strategia rozwoju Wydziału Elektroniki WAT na lata 2011-2020, Cel nr 4 

Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020, cel Nr 4 

2. 

A-4/WAT/3/WEL/2/DKN 

Niezrealizowane 

WEL 

Utrzymanie wysokiej 
kategorii naukowej 

wydziału 

Uzyskanie akredytacji przez Komisję  Akredytacyjną  
Uczelni Technicznych dla kierunku studiów 
Elektronika i Telekomunikacja 
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Część  A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2018 oraz Strategii rozwoju Wojskowej 
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020 

Numer i nazwa celu Mierniki okreslające stopień  realizacji celu 
Osoba/ jednostka 

organizacyjna 
odpowiedzialna za 

realizację  celu 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 
Nazwa N 

(określenie) 
miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 

osiągnięcia 
na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

Stopień  realizacji 

 Wartość  
osiągnięta 
na koniec 

okresu, którego 
dotyczy 

sprawozdanie 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie 
działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 

zadania planowanego  
Stopień  realizacji 

zadania dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE WIG 

A-4/WAT/41WIG 
prowadzącej 

Brak wskaźnika 
Liczba wystąpień  

Procentowy 
wzrost liczby 

publikacji 

45 

1 

20 

1 

PRN 
PRN 

PRN 

Kreowanie wizerunku WAT jako elitarnej uczelni technicznej 
działalność  dydaktyczną  i naukową  ... 
Strategia Rozwoju WAT, cel nr 4 

1.  

A-4/WAT/4/WIG/1 

Zrealizowane WIG Utrzymanie poziomu kształcenia zgodnie z 
oceną  PKA z 2015 roku na kierunkach 
budownictwo oraz geodezja i kartografia 

2.  

A-4/WAT/4/WIG/2 
Zrealizowane 

częściowo 
WIG Utrzymanie kategorii naukowej Wydziału 

poprzez zwiększenie liczby publikacji w 
czasopismach wysoko punktowanych 

3.  

4.  

A-4/WAT/4/WIG/3 
Zrealizowane WIG Korekta działalności dydaktycznej zgodnie z 

zaleceniami KALIT na kierunku budownictwo 
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Część  A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2018 oraz Strategii rozwoju Wojskowej 
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020 

Numer i nazwa celu Mierniki okreś  ające stopień  realizacji celu 
Osoba/ jednostka 

organizacyjna 
odpowiedzialna za 

realizację  celu 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 
Nazwa 

(określenie) 
miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 
osiągnięcia 

na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

Wartość  
osiągnięta 
na koniec 

okresu, którego 
dotyczy 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie 
działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 

Stopień  realizacji 
 	zadania planowanego  

Stopień  realizacji 
zadania dodatkowego sprawozdanie 

1 	1 	 2 3 4 5 6 7 

A-5/WAT 
prowadzenie 

Strategia rozwoju 
w latach 2011-2020. 

Stopień  realizacji 
zaplanowanych 

celów 
szczegółowych i 

zadań  służących ich  
realizacji (w %) 

100% 
Prorektorzy, 

Kierownicy PJO, 
Kanclerz 

Tworzenie nowoczesnej infrastruktury uczelni, pozwalającej na 
działalności dydaktycznej i badawczej na wysokim poziomie. 
Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego 

Strategia rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w 
latach 2011-2020 — Cel 5. 

CELE SZCZEGÓŁOWE PRN 
A-5/WAT/5/PRN 

zabezpieczenia 
i usług informacyjnych. 

Stopień  realizacji 
zaplanowanych 
zadań  służących 

realizacji celu 
( w °/0) 

100% 60% 

PRN 
Efektywne wykorzystanie i modernizacja infrastruktury w kierunku 
potrzeb uczelni, w tym doskonalenia procesów bibliotecznych 
Strategia rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w 
latach 2011-2020 — Cel 5. 

1.  

2.  

A-4/WAT/5/PRN/1/BGŁ  Zrealizowane 
częściowo 

BGŁ  

Proces ciągły 
Unowocześnienie otoczenia informatycznego BGŁ  
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Część  A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2018 oraz Strategii rozwoju Wojskowej 
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020 

Numer i nazwa celu Mierniki określające stopień  realizacji celu 

Osoba/ jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna za 
realizację  celu 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Nazwa (określenie) 
miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 
osiągnięcia 

na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

Wartość  
osiągnięta 
na koniec 

okresu, którego 
dotyczy 

sprawozdanie 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie 
działalności 

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 

Stopień  realizacji 
zadania 

planowanego  
Stopień  realizacji 

zadania 
dodatkowego 

1 	 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE PRR 

A-5/WAT/2/PRR 

Stopień  realizacji 
zaplanowanych celów 
szczególowych i zadań  
służących ich realizacji 

(w %) 

100% 40% 

PRR Kompleksowa informatyzacja uczelni 
Strategia rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego 
w latach 2011-2020 — Cel 5 pkt 4 

1• 
A-5/WAT/2/PRR/1/DIN Zrealizowane 

częściowo 
PRR/DIN Rozwój Informatycznej Platformy Uwierzytelniania 

i Autoryzacji oraz Komunikacji elektronicznej WAT 

2• 
A-5/WAT/2/PRR/2/DIN Zrealizowane 

częściowo 
PRR/DIN Rozwój mechanizmów aktywnego monitoringu sieci 

ASK 

3• 
A-5/WAT/2/PRR/3/DIN Zrealizowane 

częściowo 
PRR/DIN Rozwój kontenerowego środowiska obliczeniowego 

i informatycznej chmury obliczeniowo-usługowej 
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Część  A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2018 oraz Strategii rozwoju Wojskowej 
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020 

Numer i nazwa celu Mierniki określające stopień  realizacji celu 
Osoba/ jednostka 

organizacyjna 
odpowiedzialna za 

realizację  celu 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Nazwa (określenie) 
miernika 

dotyczy  

Wartość  miernika 
planowana do 
osiągnięcia 

na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

Wartość  
osiągnięta 
na koniec 

okresu, którego 

sprawozdanie 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie 
 	działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 

Stopień  realizacji 
zadania planowanego  

Stopień  realizacji 
zadania dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE PRR — ciąg dalszy 

A-5/WAT/2/PRR 

Stopień  realizacji 
zaplanowanych celów 
szczegółowych i zadań  
służących ich realizacji 

(w %) 

100% 40% 

PRR Kompleksowa informatyzacja uczelni 
Strategia rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej Im. Jarosława Dąbrowskiego 
w latach 2011-2020 — Cel 5 pkt 4 

4• 
A-5/WAT/2/PRR/4/DIN 

Niezrealizowane PRR/DIN Wdrożenie jednolitego systemu pomocy 
technicznej 

S. 
A-5/WAT/2/PRR/5/DIN Zrealizowane 

częściowo 
PRR/DIN Organizacja infrastruktury klucza publicznego — 

podpis cyfrowy niekwalifikowany 

6• 

7. 

A-5/WAT/2/PRR/G/DIN Zrealizowane 
częściowo 

PRR/DIN Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości pracy 
systemów teleinformatycznych 
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Część  A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2018 oraz Strategii rozwoju Wojskowej 
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020 

Numer i nazwa celu Mierniki określające stopień  realizacji celu 

Osoba/ jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna za 
realizację  celu 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Nazwa (określenie) 
miernika 

Wartość  
miernika 

planowana do 
osiągnięcia 

na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

Wartość  
osiągnięta 

na koniec okresu, 
którego dotyczy 

' 

sprawozdanie 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie 
działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 

Stopień  realizacji 
zadania planowanego 

Stopień  realizacji 
zadania dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE PRR 

A-5/WAT/3/PRR 
zabezpieczenia 

Stopień  realizacji 
zaplanowanych celów 
szczegółowych i zadań  
służących ich realizacji 

(w %) 

100% 20% 

PRR, Kanclerz 
Efektywne wykorzystanie i modernizacja infrastruktury w kierunku 
potrzeb uczelni 
Strategia rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w 
latach 2011-2020 — Cel 5 pkt 4 

1. A-5/WAT/3/PRR/1/DIN Zrealizowane 
PRR/DIN 

DIR Remont pomieszczeń  Działu Informatyki 

2• 
A-5/WAT/3/PRR/2/DIN Zrealizowane 

częściowo 
PRR/DIN Modernizacja teletransmisyjnej infrastruktury 

światłowodowej WAT 

3. 
A-5/WAT/3/PRR/3/DIN 

Niezrealizowane 
PRR/DIN 

Kierownicy PJO Przyłączanie budynków na terenie zamkniętym 
WAT do nowej sieci szkieletowej 

4• 

5. 

A-5/WAT/3/PRR/4/DIN 
Niezrealizowane 

PRR/DIN 
BGŁ, Klub WAT Budowa nowych punktów węzłowych ASK 

w Bibliotece Głównej i Klubie WAT 
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Część  A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2018 oraz Strategii rozwoju Wojskowej 
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020 

Numer i nazwa celu Mierniki okreslające stopień  realizacji celu 
Osoba/ jednostka 

organizacyjna 
odpowiedzialna za 

realizację  celu 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 
Nazwa 

(określenie) 
miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 
osiągnięcia 

na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

Wartość  
osiągnięta 
na koniec 

okresu, którego 
dotyczy 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie 
działalności 	  

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 

Stopień  realizacji 
zadania planowanego  

Stopień  realizacji 
zadania dodatkowego sprawozdanie 

1 	 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE WEL 

A-5/WAT/4/WEL 

Wartość  inwestycji 
PLN 

Zadanie 1 
Zadanie 2 

1) 13.6 mln PLN 
2) 11,8 mln PLN ds. offsetu 

 

13,6 mln PLN 
O 

Dziekan WEL 
Tworzenie nowoczesnej infrastruktury WEL WAT, 
cel nr 2 i 3 Strategii WEL WAT 
Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020, cel 5 

1.  

A-5NVAT/41VVEL/1/KAN 

Zrealizowane 

1.WEL 
2. Pełnomocnik 

dziekana WEL 

3.KAN 

Inwestycja na lata 

Opracowanie wniosku o przyznanie dotacji 
celowej z środków MON na inwestycje 
budowlaną  Naukowo-Dydaktycznego 
Centrum Radiowego 

2019/2020 

2.  

A-5/WAT/4ANELl2/KAN 
Zrealizowane 

częściowo 
Inwestycja na lata 

2018/2019 
Rozpoczęcie inwestycji budowlanej 
„Budynek komory bezodbiciowej do badań  
impulsów HPEM" 
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Część  A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2018 oraz Strategii rozwoju Wojskowej 
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020 

Numer i nazwa celu Mierniki okreś  ające stopień  realizacji celu 
Osoba/ jednostka 

organizacyjna 
odpowiedzialna za 

realizację  celu 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 
Nazwa 

(określenie) 
miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 
osiągnięcia 

na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

Wartość  
osiągnięta 
na koniec 

okresu, którego 
dotyczy 

sprawozdanie 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie 
działalności   

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 

Stopień  realizacji 
	  zadania planowanego  

Stopień  realizacji 
zadania dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE WEL — ciąg dalszy 

A-5/WAT/4/WEL 

Zadanie 3 
a) wartość  nakładów 
remontowych 
b) . wartość  aparatury 
Zadanie 4 — wartość  
nakładów 

Zadanie 3: 
a) 250 tys.. zł  
b) 200 tys. zł  
Zadanie 4: 

500 tys. zł. 

O 
O 

Dziekan WEL Tworzenie nowoczesnej infrastruktury WEL WAT, 
cel nr 2 i 3 Strategii WEL WAT 
Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020, cel 5 

1. 
A-5/WAT/4/WEL/3/KAN 

Niezrealizowane 

1. WEL 
2. Dyrektor ITK 
1. 	KAN 

Ze 	środków 	własnych 
WEL 

Budowa nowoczesnego specjalistycznego 
laboratorium LABSAT 

2.  

3.  

A-5/WAT/4/WEL/4/KAN 
W trakcie realizacji 

1. WEL 
2. Dyrektor ITK 
1. 	KAN 

Ze środków własnych WEL  

Termomodernizacja budynku nr 80 oraz 
ogrodzenie Parku Radiolokacji 
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Numer i nazwa celu Mierniki określające stopień  realizacji celu 
Osoba/ jednostka 

organizacyjna 
odpowiedzialna za 

realizację  celu 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Nazwa (określenie) 
miernika 

dotyczy 
 

Wartość  miernika 
planowana do 

osiągnięcia 
na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

Wartość  
osiągnięta 
na koniec 

okresu, którego 
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie 

działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 

Stopień  realizacji 
zadania planowanego _ 

Stopień  realizacji 
zadania dodatkowego sprawozdanie 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE - WIG 

A-5/WAT/5/WIG 
na 

na wysokim 

Liczba inwestycji 
Liczba projektów 
Liczba wniosków 

2 
2 
2 

O 
o 
2 

Kanclerz 
PRN 
PRN 

Tworzenie nowoczesnej infrastruktury uczelni, pozwalającej 
prowadzenie działalności dydaktycznej i badawczej 
poziomie 

Strategia Rozwoju WAT, cel nr 5 

1. 
A-5/WAT/5/WIG/1 

Niezrealizowane WIG Realizacja projektu obiektu szkolno- 
laboratoryjnego przez Instytut Geodezji 

2.  

3.  

A-5/WAT/5/WIG/2 

Zrealizowane WIG 
Monitorowanie wniosku o przyznanie dotacji 
celowej na inwestycje budowlaną  - remontu i 
przebudowy obiektu naukowo-dydaktycznego 
(mikro-poligonu) 
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Numer i nazwa celu Mierniki określające stopień  realizacji celu 

Osoba/ jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna za 
realizację  celu 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Nazwa (określenie) 
miernika 

Wartość  
miernika 

planowana do 
osiągnięcia 

na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

Wartość  
osiągnięta 

na koniec okresu, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie 
działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 

Stopień  realizacji 
zadania planowanego 

Stopień  realizacji 
zadania dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE - WME. 

A-5/WAT/3/WME 
na 

na wysokim poziomie. 

Stopień  realizacji 
zaplanowanych celów 
szczegółowych i zadań  
służących ich realizacji 

(w %) 

95% 88% 

DME/WME 
Tworzenie nowoczesnej infrastruktury uczelni, pozwalającej 
prowadzenie działalności dydaktycznej i badawczej 
Strategia rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława 
Dąbrowskiego w latach 2011-2020 — Cel 5. 

1.  

2.  

A-5/WAT/3/WME/1/DIB 
Zrealizowane 

częściowo 

DME, DIB 

Kontynuacja Celu 
A-5/WAT/3/WME/2017 

Rozbudowa bazy dydaktycznej budynku nr 54 
Kontynuacja z lat 2014, 2015, 2016 i 2017. 
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Część  A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2018 oraz Strategii rozwoju Wojskowej 
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020 

Numer i nazwa celu Mierniki określa ące stopień  realizacji celu 
Osoba/ jednostka 

organizacyjna 
odpowiedzialna za 

realizację  celu 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Nazwa (określenie) 
miernika 

realizacjidatk ow e   
dodatkowego 

o 

Wartość  miernika 
planowana do 

osiągnięcia na koniec 
roku, którego dotyczy 

plan 

Wartość  
osiągnięta 
na koniec 

okresu, którego 
dotyczy 

sprawozdanie 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie 
działalności 	 

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 

Stopień  realizacji 
zadania planowanego  

zadania  Stol)iedno 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE WTC 

A-5/WAT/3/WTC 

1. Początek realizacji 
zadania 

2. Początek realizacji 
zadania 

Wartość  logiczna 
„TAK" 

Wartość  logiczna 
„TAK" 

1. NIE 

2. TAK 

Dziekan Tworzenie nowoczesnej infrastruktury WTC WAT 
Strategia rozwoju WAT, cel Nr 5 

1. A-5/WAT/3/WTC/1 Niezrealizowane 
Termomodernizacja budynku 5 

2.  

3.  

A-5/WAT/3/WTC/2 Zrealizowane 
częściowo Remont budynku 55 
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Numer i nazwa celu Mierniki określające stopień  realizacji celu 
Osoba/ jednostka 

organizacyjna 
odpowiedzialna za 

realizację  celu 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Nazwa (określenie) 
miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 

osiągnięcia na koniec 
roku, którego dotyczy 

plan 

Wartość  osiągnięta 
na koniec okresu, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie 
działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 

Stopień  realizacji 
zadania planowanego 

Stopień  realizacji 
zadania dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE - IOE 

A-5/WAT/2/10E 

Stopień  realizacji w % 

0%  

100 % 

90% 

10% 

DYREKTOR IOE Tworzenie nowoczesnej infrastruktury IOE WAT 
Strategia rozwoju WAT, cel Nr 5 

1. 
A-5/WAT/2/10E/1 

Zrealizowano 
częściowo IOE Utworzenie Laboratorium Laserów 

Wielkiej Mocy. 

2 
A-5/WAT/210E/2 

Zrealizowano 
częściowo IOE/WTC Utworzenie Mazowieckiego Centrum 

Fotoniki Stosowanej(CEFOS). 

3.  

4.  

A-5/WAT/210E/3 
Niezrealizowane IOE Przygotowanie dokumentacji 

do rozbudowy budynku 136. 
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Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020 

Numer i nazwa celu Mierniki określające stopień  realizacji celu 
Osoba/ jednostka 

organizacyjna 
odpowiedzialna za 

realizację  celu 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 
Nazwa 

(określenie) 
miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 

osiągnięcia na koniec 
roku, którego dotyczy 

plan 

Wartość  
osiągnięta 

na koniec okresu, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie 
działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 

Stopień  realizacji 
zadania planowanego 

Stopień  realizacji 
zadania dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE - KAN 

A-5/WAT/1/KAN 
dydaktycznej, 

Wykorzystanie 
środków finansowych 

w 2018 r. ( w zł) 

14 581 373 zł  
MON + WAT 

5.555.453,96 zł  

z tego:  

środki MON: 
5.405.419,35 zł  

środki WAT: 
150.034,61 zł  

DIR „Ulepszanie oraz tworzenie nowoczesnej infrastruktury 
badawczej i socjalnej uczelni na wysokim poziomie" 
Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020, cel strategiczny Nr 5 

1• 
A-5/WAT/1/KAN/1 Zrealizowane 

częściowo 

DIR + KWE 

7 836 942 zł. w 2018r Przebudowa budynku nr 9 dla potrzeb 
kuchni i stołówki wojskowej. całość: 9 472 465 zł. 

Realizacja: 2017-2018 

2• 

3. 

A-5/WAT/1/KAN/2 
Zrealizowane 

częściowo 

DIR + KWE  

6 744 431 zł  w 2018r Budowa budynku na potrzeby zaplecza 
badawczego wytrzymałości i trwałości 
zmęczeniowej statków powietrznych. 

całość: 12 017 100 zł. 
Realizacja: 2017-2019 
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Część  A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2018 oraz Strategii rozwoju Wojskowej 

Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020 

Numer i nazwa celu Mierniki określające stopień  realizacji celu Osoba/ 
jednostka 

organizacyjna 
odpowiedzialna 

za realizac ję  
celu 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Nazwa (określenie) 

miernika 

rt Wartość  miernika 
planowana do 

osiągnięcia na koniec 
roku, którego dotyczy 

plan 

Wartość  
osiągnięta 
na koniec 

okresu, które g o 
dotyczy 

sprawozdanie 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie 
działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 

Stopień  realizacji 
zadania planowanego 

Stopień  realizacji 
zadania dodatkowego 

1 	 2 3 4 5 6 7 

A-6/WAT 
naukowej 

naukowych 

Stopień  realizacji 
zaplanowanych celów 
szczegółowych i zadań  
służących ich realizacji 

(w %) 

100% 
Prorektorzy, 

Kierownicy PJO, 
Kanclerz 

Ustawiczne poszerzanie międzynarodowej współpracy 
i dydaktycznej WAT poprzez wspólne prowadzenie projektów 
oraz wymianę  kadry naukowej i studentów. 
Strategia rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława 
Dąbrowskiego w latach 2011-2020 — Cel 6. 

CELE SZCZEGÓŁOWE - PRK 

A-6/WAT/2/PRK 
realizację 	umów 

ERASMUS+ 

Liczba osób z WAT 
skierowanych do instytucji 
zagranicznych (uczelnie i 
praktyki). 

Liczba osób z instytucji 
zagranicznych będących 
w WAT. 

60 

20 

30 

19 

PRK 
Poszerzenie 	międzynarodowej 	współpracy 	poprzez 
o wymianie kadry naukowej i studentów w ramach programu 
Strategia rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława 
Dąbrowskiego w latach 2011-2020, Cel Nr 6. 

1.  

2.  

A-6/WAT/2/PRK/1/DOK 
W trakcie realizacji 

(zadanie caloroczne) 

DOK/koordynato 
rzy wydziałowi: 

WCY, WEL, WIG, 
WLO, WME, 

WML, WTC, 10E 

Doskonalenie form uczestnictwa 
w programie ERASMUS+ 
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Część  A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2018 oraz Strategii rozwoju Wojskowej 
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020 

Numer i nazwa celu Mierniki określające stopień  realizacji celu Osoba/ 
jednostka 

organizacyjna 
odpowiedzialna 

za realizację  
celu 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Nazwa (określenie) 
miernika 

 t o i ednorealizacjida tk ow e   
dodatkowego  

o 

rt Wartość  miernika 
planowana do 

osiągnięcia na koniec 
roku, którego dotyczy 

plan 

Wartość  
osiągnięta 
na koniec 

okresu, którego 
dotyczy 

sprawozdanie 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie 
działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 

Stopień  realizacji 
zadaniaplanowaneRo_ 

zadania
Stopień 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE PRN 

A-6/WAT/6/PRN 
WAT 

Stopień  realizacji 
zaplanowanych celów i zadań  

(w %) 
90% 

45% 

0% 

PRN Koordynacja międzynarodowej współpracy naukowej 

Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020, cel Nr 6 

1. 

A-6/WAT/6/PRN/1/DNA 

Proces ciągły 
DNA 

Proces ciągły 

Wsparcie PJO w poszerzaniu 
międzynarodowej współpracy naukowej 
przy realizacji projektów naukowo- 
badawczych 

2.  

3.  

A-6/WAT/6/PRN/2/DNA 
Nie zrealizowano 

DNA 
Proces ciągły 

Wsparcie organizacji wizyt światowej 
sławy naukowców w WAT 
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Część  A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2018 oraz Strategii rozwoju Wojskowej 
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020 

Numer i nazwa celu Mierniki okreslające stopień  realizacji celu 
Osoba/ jednostka 

organizacyjna 
odpowiedzialna za 

realizację  celu 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 
Nazwa 

(określenie) 
miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 

osiągnięcia na koniec 
roku, którego dotyczy 

plan 

Wartość  
osiągnięta 
na koniec 

okresu, którego 
dotyczy 

sprawozdanie 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie 
działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 

Stopień  realizacji zadania 
planowanego  

Stopień  realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE - WCY 

A-6/WAT/5/WCY 
ośrodkami naukowo 
służącej 	utworzeniu 

działalności 

Liczba firm 

Wzrost liczby umów 
o współpracy w % 

40 

5% 

40 

2 umowy 

1. WCY 
2. Dziekan 
3. Prodziekani 
(wszyscy) 
4. Kierownik 
Administracyjny 

Rozwój współpracy z krajowymi i zagranicznymi 
- 	badawczymi 	i 	naukowo 	- 	dydaktycznymi, 
korzystniejszych 	warunków 	do 	prowadzenia 
dydaktycznej i naukowo - badawczej. 

Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020, cel Nr 6. 
Strategia rozwoju Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej 

im. Jarosława Dąbrowskiego na lata akademickie 2012/2013 ± 2019/2020 

1. 
A-6/WAT/5NVCY/1 Zrealizowane częściowo 

1. WCY 
2. Dziekan 

3. Prodziekan ds. 
kształcenia 

Rada ds. kwalifikacji absolwentów WCY 

2.  

3.  

A-6/WAT/5/WCY/2 
Zrealizowane częściowo 

1. WCY 
2. Dziekan 
3. Prodziekani (wszyscy) 

4. Kierownik 
Administracyjny 

Procedowanie zawarcia umów 
o współpracy oraz umów konsorcyjnych 
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Część  A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2018 oraz Strategii rozwoju Wojskowej 
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020 

Numer i nazwa celu Mierniki określające stopień  realizacji celu 
Osoba/ jednostka 

organizacyjna 
odpowiedzialna za 

realizację  celu 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 
Nazwa 

(określenie) 
miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 

osiągnięcia na koniec 
roku, którego dotyczy 

plan 

Wartość  
osiągnięta 

na koniec okresu, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w 
planie działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji 
celu 

Stopień  realizacji zadania 
planowanego  

Stopień  realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE - WIG 

A-6/WAT/6/WIG 
naukowej i 

projektów naukowych oraz 

Liczba cykli 

w ramach staży post 
doc. 

2 

2 

1 

1 

PRK 

PRN 

Ustawiczne poszerzanie międzynarodowej współpracy 
dydaktycznej WAT poprzez wspólne prowadzenie 
wymianę  kadry naukowej i studentów 
Strategia Rozwoju WAT, cel nr 6 

1. 

A-6/WAT/6/WIG/1 

Liczba wyjazdów 
 

Zrealizowane 
częściowo 

WIG 
Zorganizowanie cyklu wykładów 
wybitnych naukowców z uczelni 
zagranicznych w ramach programu MON 
— „Katedra ad-hoc" 

2.  

3.  

A-6/WAT/6/WIG/2 

Zrealizowane 
częściowo  

WIG 
Zwiększenie udziału pracowników 
naukowych w wymianie 
międzynarodowej w ramach programu 
ERASMUS 
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Część  A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2018 oraz Strategii rozwoju Wo skowej 
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020 

Numer i nazwa celu Mierniki określające stopień  realizacji celu Osoba/ 
jednostka 

organizacyjna 
odpowiedzialna 

za realizację  
celu 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Nazwa (określenie) 
miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 

osiągnięcia 
na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

Wartość  osiągnięta 
na koniec okresu, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w 
planie działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji 
celu 

Stopień  realizacji zadania 
planowanego  

Stopień  realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE WTC 
A-6/WAT/4/WTC 

WTC WAT 

1. stopień  zaawansowanie 
2. stopień  zaawansowanie 

90% 
50% 

1. 80% 

2. 40 % 

3. 50% 

Dziekan Ustawiczne poszerzanie międzynarodowej współpracy 
Strategia rozwoju WAT, cel Nr 6 

1.  
A-G/WAT/4/WTC/1 

Zrealizowane częściowo P. Kula Kontynuacja współpracy z firmą  
Raytheon (USA) 

2.  

A-6/WAT/4/WTC/2 

Zrealizowane częściowo St. Cudziło 
Kontynuacja realizacji projektu z agendą  
ministerstwa obrony Wielkiej Brytanii: 
„Defence Science and Technology 
Laboratory" 

3.  

A-6/WAT/4/WTC/3 

Zrealizowane częściowo J. Zieliński Przygotowanie i organizacja 
międzynarodowej konferencji naukowej 
nt.: 22 Conference on Liquid Crystals 

4.  
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Część  B. Inne cele i zadania Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego na rok 2018 

Numer i nazwa celu Mierniki okreslające stopień  realizacji celu Osoba/ 
jednostka 

organizacyjna 
odpowiedzialna 

za realizację  
celu 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Nazwa (określenie) 
Wartość  miernika 

planowana do 
osiągnięcia na koniec 
roku, którego dotyczy 

plan 

Wartość  osiągnięta 
na koniec okresu, 
którego doty 	y cz 
sprawozdanie 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w 
planie działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji 
celu 

Stopień  realizacji zadania 
planowanego 

Stopień  realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

B-1/WAT/1/PRW 
na potrzeby 

Wartość  inwestycji 
Zadanie 1 
Zadanie 2 

1) 90 tys. zł  
2) 150 tys. zł  

1) 0 zł  
2) 35 tyś. zł  

PRW Przygotowanie infrastruktury budowlanej i technicznej 
utworzenie Lokalnego Centrum Nadzoru (LCN) 

1_ 

B-1/WAT/1/PRW/1/ZOW 

Nie zrealizowano PRW/ZOW 
Wykonanie prac budowlanych 
polegających na przystosowaniu 
istniejących pomieszczeń  na potrzeby 
tworzonego LCN. 

2• 

3. 

B-1/WAT/1/PRW/2/ZOW 
Zrealizowano PRW/ZOW Opracowanie projektu technicznego 

LCN. 
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Część  B. Inne cele i zadania Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego na rok 2018. 

Numer i nazwa celu Mierniki określające stopień  realizacji celu Osoba/ 
jednostka 

organizacyjna 
odpowiedzialna 

za realizację  
celu 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Nazwa (określenie) 
miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 

osiągnięcia na koniec 
roku którego dotyczy roku, 

plan sprawozdanie  

Wartość  
osiagnięta 

na koniec okresu, 
którego dotyczy 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w 
planie działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji 
celu 

Stopień  realizacji 
zadania planowanego _ 

Stopień  realizacji 
zadania dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

B-2/WAT/4/PRR 
Akademii 

2018-2025 

Powołanie Zespołu ds. 
opracowania strategii rozwoju 

WAT 

Opracowanie i uzgodnienie 
projektu uchwały Senatu WAT 
w sprawie przyjęcia „Strategii 
rozwoju WAT w latach 2018- 

2025" 

Wartość  logiczna 
„TAK" 

Wartość  logiczna 
„TAK" 

Wartość  logiczna 
„NIE" 

Wartość  logiczna 
„NIE" 

PRR/DRO 

Opracowanie projektu Strategii rozwoju Wojskowej 
Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 
§ 33 ust. 3 pkt 2 załącznika nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego WAT, 
stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 15/RKR/2016 z dnia 20 maja 
2016 r. 

1. B-2/WAT/4/PRR/1/DRO Niezrealizowane 
(zadanie zawieszone) 

Prorektorzy, 
kierownicy PJO, 

Kanclerz 
Powołanie Zespołu ds. opracowania 
projektu Strategii rozwoju WAT 

2.  

3.  

B-2IWAT/4/PRR/2/DRO Niezrealizowane 
(zadanie zawieszone) 

Prorektorzy, 
kierownicy PJO, 

Kanclerz 
Opracowanie i uzgodnienie projektu 
Strategii rozwoju WAT 

57/70 



Część  B. Inne cele i zadania Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego na rok 2018. 

Numer i nazwa celu Mierniki określające stopień  realizacji celu Osoba/ 
jednostka 

organizacyjna 
odpowiedzialna 

za realizację  
celu 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Nazwa (określenie) 
miernika 

Wartość  miernika 
planowana do osiągnięcia 
na koniec roku, którego 

dotyczy plan 

Wartość  
osiągnięta 

na koniec okresu, 
 

którego dotyczy 
sprawozdanie 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w 
planie działalności  

- Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji 
celu 

Stopień  realizacji 
zadania planowanego 

Stopień  realizacji 
zadania dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

B-3/WAT/3/PRS 

Liczba podpisanych 
nowych listów intencyjnych 

Organizacja konkursu 

8 

Wartość  logiczna „TAK" 

4 

TAK 

PRS/DSS 
Współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi 

§ 47 załącznika nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego WAT, 
stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 15/RKR/2016 z dnia 20 maja 
2016 r. 

1. 

B-3/VVAT/3/PRS/1/DSS 
Zrealizowane 

częściowo 
DSS Intensyfikacja współpracy ze szkołami 

ponadgimnazjalnymi oraz 
samorządami terytorialnymi 

2.  

3.  

B-3/WAT/3/PRS/2/DSS 

Zrealizowano DSS Organizacja Konkursu 
Matematycznego im. S. Kaliskiego dla 
uczniów szkół  ponadgimnazjalnych 

Opracował  Stanisław Rogalski (GSK) — Dział  Rozwoju 

Data i podpis 	  
stanislaw. rocialskiRwat. ed u. pi  
Tel. 261-839-663 

Kierownik Działu Rozwoju 

Data i podpis 
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II. 	CZĘŚĆ  OPISOWA 

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI CELÓW PIONU FUNKCJONALNEGO (PODSTAWOWEJ JEDNOSTKI 
ORGANIZACYJNEJ) OBJĘTYCH „PLANEM DZIAŁALNOŚCI WAT NA ROK 2018" 

(Najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów lub zadań, wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętych 

wartościach mierników lub podjęcie innych niż  planowane zadań  służących realizacji celów.) 

A. Realizacja celów i zadań  i zadań  wynikających z planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2018 
oraz Strategii rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020"  

CEL STRATEGICZNY: 	A-1/WAT 	s. 5  
Umocnienie pozycji WAT w systemie polskiego i europejskiego szkolnictwa wyższego jako uniwersytetu badawczego nowej generacji, 
prowadzącego działalność  dydaktyczną  dla sektora wojskowego i cywilnego zgodnie z systemem bolońskim, ze zwiększającą  się  rolą  
kształcenia ustawicznego, proporcjonalnie do rozwijanej infrastruktury edukacyjnej i prowadzonych przez zespoły naukowe WAT badań  

Cel szczegółowy: 	A-1/WAT/1/WCY 	s. 13  
Zapewnienie stałego podnoszenia jakości kształcenia i realizacji procesu kształcenia. 

Zadanie: 	A-1/WAT/1/WCY 	s. 13 
Współpraca z WIM przy realizacji zadań  dydaktycznych na kierunku studiów "Informatyka w medycynie" 

Zajęcia są  planowane i realizowane w trakcie semestru letniego i zimowego. 

Cel szczegółowy: 	A-1/WAT/2/WCY 	s. 14 
Rozwój bazy dydaktycznej i naukowej oraz doskonalenie jej wykorzystywania 

Zadanie: 	A-1ANAT/2/WCY/1/DKN 	s. 14 
Modernizacja sal laboratoryjnych w zakresie sprzętu i oprogramowania 

Współpraca z WIM przy realizacji zadań  dydaktycznych na kierunku studiów "Informatyka w medycynie". Procedura zamówień  publicznych jest 
w trakcie realizacji. Przewidywane zakończenie w II półroczu 2018. Wówczas zadanie to zostanie zrealizowane. 
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Zadanie: 	A-INVAT/2/WCY/2/DKN 	s. 14  
Wykorzystanie Wydziałowego Centrum Studiów Zaawansowanych Inżynierii Systemów dla celów dydaktycznych 

Usługi są  realizowane w trakcie trwania zajęć  dydaktycznych (zarówno semestr zimowy, jak i letni). 

Zadanie: 	A-1/WAT/2/WCY/3/DKN 	s. 14 
Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji budowlanej (budynek naukowo-dydaktyczny na potrzeby Wydziału 
Cybernetyki) 

W gestii Wydziału było przygotowanie części opisowej (funkcjonalno-użytkowej). Opis taki został  wykonany. Dalszą  część  postępowania prowadzi 
dział  inwestycyjny WAT. 

Cel szczegółowy: 	A-1/WAT/1/WLO 	s. 19 
Rozbudowa bazy dydaktycznej WLO 

Zadanie: 	A-1/WAT/1/WLO/1/ISB 	s. 19 
Rozbudowa strzelnicy multimedialnej w Instytucie Systemów Bezpieczeństwa 

Realizacja rozbudowy strzelnicy Multimedialnej jest na etapie finalizacji w postaci odbioru zamówienia i instalacji dodatkowych modułów wraz 
z aktualizacją  oprogramowania bazowego. Całość  prac powinna zostać  zakończona do połowy Lipca 2018. 
W ramach rozbudowy strzelnica zostanie doposażona w 2 szt. broni z emiterem laserowym: karabin oraz pistolet maszynowy. W warstwie 
programistycznej system zostanie wzbogacony o moduły dodatkowe ( w tym tarcze) oraz zostanie rozbudowany o system odbioru trafień  —
zintegrowany z systemem TL Wisła (kamizelka taktyczna) Dokonana zostanie również  aktualizacja oprogramowania, 

Cel szczegółowy: 	A-I/WAT/1/WTC 	s. 21  
Umocnienie pozycji WTC WAT w systemie polskiego i europejskiego szkolnictwa wyższego 

Zadanie: 	A-I/WAT/1/WTC/1 	s. 21  
Uruchomienie nowej specjalności na studiach cywilnych II stopnia, na kierunku inżynieria materiałowa: „Komputerowe wspomaganie 
projektowania i wytwarzania" 

Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na nierozpoczęcie rekrutacji na taką  specjalność. Zostały zrealizowane 3 kursy w wydziale dotyczące tej 
tematyki, w których uczestniczyło po 10 studentów (głównie z WME). Duże zainteresowanie kursami motywuje wydział  do dalszego starania się  o 
taką  specjalność  na studiach II stopnia. Jest rozważana propozycja, żeby taką  specjalność  uruchomić  na studiach I stopnia. 
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Zadanie: 	A-1/WAT/1/WTC/2 	s. 21  
Uruchomienie warsztatów na studiach III stopnia pt.: „Planowanie eksperymentu i wspomagana komputerowo analiza danych przy 
wykorzystaniu programów Origin i Statistica". 

Warsztaty zostały zrealizowane. Liczba uczestników przekroczyła zakładaną  w planach liczbę  10. 

Zadanie: 	A-1/WAT/1/WTC/3 	s. 21  
Przeprowadzenie cyklu wykładów przez wykładowcę  Prof. Varina w ramach programu Katedra Ad Hoc. 

Jeszcze niezrealizowany — do realizacji w październiku 2018. 

Zadanie: 	A-1/WAT/1/VVTC/4 	s. 22  
Przeprowadzenie cyklu wykładów przez wykładowcę  Prof. Neytsa w ramach programu Katedra Ad Hoc. 

Wykłady zrealizowane zgodnie z planem w kwietniu 2018. Uczestniczyło w nich średnio ponad 35 słuchaczy. 

Zadanie: 	A-1/WAT/1/WTC/5 	s.22  
Przygotowanie i wdrożenie kanonu nauczania z fizyki w WAT. 

Zrealizowane częściowo. W tej chwili kanon fizyki jest zatwierdzony. Jest w programach studiów. Trwają  prace nad przygotowaniem wykładów, 
pokazów, ćwiczeń  rachunkowych i laboratoryjnych zgodnych z nowym kanonem. 
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CEL STRATEGICZNY: 	A-2/WAT 	s. 24 
Określenie roli WAT jako wiodącego filaru edukacyjnego wyższego szkolnictwa wojskowego w zakresie kształcenia kadr 
specjalistycznych i dowódczych Ministerstwa Obrony Narodowej zwanego dalej „MON", uwzględniając strategiczne kierunki edukacji 

i badań  zawarte w wizji SZ RP 2030, z jednoczesnym otwarciem się  na kształcenie oficerów innych państw 

Cel szczegółowy: 	A-2/WAT/2/WTC s. 30  
Określenie roli WTC WAT jako wiodącego filaru edukacyjnego wyższego szkolnictwa wojskowego 

Zadanie: 	A-2/WAT/2/WTC/1 	s. 30  
Przygotowanie propozycji reaktywowania specjalności na studiach wojskowych I i II stopnia: „Materiały wybuchowe i paliwa rakietowe". 

W siłach zbrojnych według naszej wiedzy nie ma spójnego systemu kształcenia w tej specjalności ostatni nabór studentów wojskowych był  w 1999 
roku (2004 rok ostatni absolwenci). Czyli już  prawie 20 lat nie ma naboru podchorążych w tej specjalności i tworzy się  luka pokoleniowa. Jest 
kwestią  dyskusji czy nie połączyć  tej „chemicznej" specjalności ze specjalności saperską  w ramach inżynierii wojskowej. Tak szeroko i 
wszechstronnie wykształceni absolwenci staliby się  cennymi specjalistami w siłach zbrojnych. Niestety nie ma dotychczas zgody z MON na 
utworzenie takiej specjalności. 

Zadanie: 	A-2/WAT/2/WTC/2 	s. 30  
Przygotowanie propozycji reaktywowania specjalności na studiach wojskowych I i II stopnia lub jednolitych magisterskich: „Fizyka techniczna". 

Ponad 20 lat nie ma naboru podchorążych w tej specjalności i tworzy się  luka pokoleniowa specjalistów w mundurach. Tak szeroko i 
wszechstronnie wykształceni absolwenci staliby się  cennymi specjalistami w siłach zbrojnych. Niestety nie ma dotychczas zgody z MON na 
utworzenie takiej specjalności. 

Zadanie: 	A-2/WAT/2/WTC/3 	s. 30  
Realizacja specjalistycznych kursów dla oficerów i żołnierzy wojsk chemicznych i wojsk inżynieryjnych 

Zrealizowano w 2018 dwa kursy. 
1. Pobieranie i przygotowanie próbek — 16 uczestników, 
2. Analiza instrumentalna - 8 uczestników, 
W dniach 03-07. 12. 2018 r. planowany jest jeszcze kurs „Ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe" — około 16 uczestników. 
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Cel szczegółowy: 	A-2/WAT/2/WLO — s. 28 

Zadanie: 	A-2NVAT/2/WL0/2/ISB — s. 28  
Wdrożenie gier decyzyjno-szkoleniowych w procesie dydaktycznym 

Zakładany cel został  zrealizowany zakupiono licencje (terminowe i bezterminowe) gier decyzyjno-szkoleniowych, które są  wykorzystywane 
w procesie dydaktycznym. Efektem wykorzystania wskazanych gier jest kształtowanie i rozwój umiejętności oraz kompetencji min. W obszarze 

zarządzania procesowego, pracy zespołowej podczas realizacji zajęć  w ramach przedmiotu: organizacja i zarzadzanie, Gry i ryzyka w zarządzaniu 

kryzysowym. 

Cel strategiczny: 	A-3/WAT s. 31  
Utrzymanie pozycji WAT jako zaplecza eksperckiego i badawczego MON, a także innych ministerstw w zakresie tzw. „high technology" 
poprzez prowadzenie badań  dotyczących obszaru współpracy międzynarodowej w ramach środków budowy zaufania i bezpieczeństwa, 
ale również  bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych. 
Zwiększenie efektywności działalności badawczej poprzez wspieranie innowacji i wdrożeń. 

Brak uwag. 
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CEL STRATEGICZNY: 	A-4/WAT 	s. 35  
Kreowanie wizerunku WAT jako elitarnej uczelni technicznej prowadzącej działalność  dydaktyczną  i naukową  na wysokim poziomie, 

atrakcyjnej dla przyszłych oficerów SZ RP oraz armii innych państw, a także przyszłych pracowników różnych sektorów gospodarki i 

administracji. 

Cel szczegółowy: 	A-4/WAT/1/PRR 	s. 35  
Wdrażanie strategii promocyjnej i komunikacyjnej WAT 

Zadanie: 	 A-4/WAT/1/PRR/1/ZKO 
	

s. 35 
Wystawa Sił  Zbrojnych - MSPO Kielce 2018 

Zadanie w trakcie realizacji (II i III kwartał  2018 r.) 

Zadanie: 	 A-4/WAT/1/PRR/2/ZKO 
	

s. 35 
PTAK EXPO Nadarzyn 2018 

Zadanie w trakcie przygotowań  (realizacja w III i IV kwartale 2018 r.) 

Zadanie: 	 A-4/WAT/1/PRR/3/ZKO 
Warsaw Industry Week Nadarzyn 2018 

Zadanie w trakcie przygotowań  (realizacja w IV kwartale 2018 r.) 

s. 35 
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CEL STRATEGICZNY: 	A-5/WAT 	s. 40  
Tworzenie nowoczesnej infrastruktury uczelni, pozwalającej na prowadzenie działalności dydaktycznej i badawczej na wysokim 
poziomie. 

Cel szczegółowy: 	A-5/WAT/2/PRR 	s. 42 
Kompleksowa informatyzacja uczelni 

Zadanie: 	 A-5/WAT/2/PRR/4/DIN 	s. 42  
Wdrożenie jednolitego systemu pomocy technicznej 

Wydział  Cybernetyki postanowił  dołączyć  do budowy jednolitego systemu pomocy technicznej, opracowywane są  wspólne założenia i 
weryfikowane dostępne rozwiązania. 

Cel szczegółowy: 	A-5/WAT/3/PRR 	s. 43  
Efektywne wykorzystanie i modernizacja infrastruktury w kierunku zabezpieczenia potrzeb uczelni 

Zadanie: 	 A-5/WAT/3/PRR/3/DIN 	s. 43 
Przyłączanie budynków na terenie zamkniętym WAT do nowej sieci szkieletowej 

Brak pozycji w planie zakupów środków materiałowych uniemożliwiający zakup urządzeń  sieciowych do podłączenia budynków do sieci 
szkieletowej. 

Cel szczegółowy: 	A-5/WAT/4/WEL 	s. 44 
Tworzenie nowoczesnej infrastruktury WEL WAT, cel nr 2 i 3 Strategii WEL WAT 

Zadanie: 	A-5/WAT/4/WEL/1/KAN 	s. 44 
Opracowanie wniosku o przyznanie dotacji celowej z środków MON na inwestycje budowlaną  Naukowo-Dydaktycznego Centrum 
Radiowego 

Zrealizowane. Przyznano dotację. 
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Zadanie: 	 A-5/WAT/4/WEL/2/KAN 	s. 44 
Rozpoczęcie inwestycji budowlanej „Budynek komory bezodbiciowej do badań  impulsów HPEM" 

Zrealizowano częściowo. Uruchomiono procedurę  zamówienia publicznego. 

Zadanie: 	 A-5/WAT/4/WEL/3/KAN — s. 45  
Budowa nowoczesnego specjalistycznego laboratorium LABSAT 

Niezrealizowane. Opracowywana jest dokumentacja przez DIR WAT. 

Zadanie: 	 A-5/WAT/4/WEL/4/KAN — s. 45  
Termomodernizacja budynku nr 80 oraz ogrodzenie Parku Radiolokacji 

W trakcie realizacji, zakończenie pod koniec września br. 

Cel szczegółowy: 	A-5/WAT/3/WTC 	s. 48 
Tworzenie nowoczesnej infrastruktury WTC WAT 

Zadanie: 	 A-5/WAT/3/WTC/1 	s. 48 
Termomodernizacja budynku 5. 

Inwestycja nie została zrealizowana z powodu braku środków. Budynek 5 ma ponad 25 lat. Przede wszystkim wymagana jest wymiana okien 
ponieważ  drewniane okna zamontowane w budynku są  nie spełniają  standardów. Elewacja nie była odnawiana od początku i także wymaga 
napraw dobrze byłoby połączyć  to z termomodernizacją. 

Zadanie: 	A-5/WAT/3/WTC/2 	s. 48 
Remont budynku 55. 

Inwestycja jest w trakcie realizacji. Remont zostanie rozpoczęty w III kwartale wakacje i powinien trwać  do końca 2018. 
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Cel szczegółowy: 	A-5/WAT/2/IOE/3 	s. 49  
Tworzenie nowoczesnej infrastruktury 10E WAT 

Cel nie jest realizowany ze względu na brak środków na opracowanie dokumentacji rozbudowy budynku 136. 

Cel szczegółowy: 	A-5/WAT/1/KAN 	s. 50  
„Ulepszanie oraz tworzenie nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej, badawczej i socjalnej uczelni na wysokim poziomie"  

Zadanie: 	A-5/WAT/1/KAN/1 	s. 50 
Planowana wartość  zadania uległa zmianie na podstawie zawartych umów z MON oraz Planu inwestycji WAT na 2018 rok. 

Zgodnie z zawartymi umowami oraz zatwierdzonym planem na 2018 rok powinno być: 
- wartość  do wydania w 2018 roku — 7.592.600 zł, 
- całość  zadania — 9.836.992 zł, 
- realizacja: 2017 — 2018. 

Zadanie: 	A-5/WAT/1/KAN/2 	s. 50  
Planowana wartość  zadania uległa zmianie na podstawie zawartych umów z MON oraz Planu inwestycji WAT na 2018 rok. 

Zgodnie z zawartymi umowami oraz zatwierdzonym planem na 2018 rok powinno być: 
- wartość  do wydania w 2018 roku — 3.981.500 zł, 
- całość  zadania — 15.323.700 zł, 
- realizacja: 2017 — 2019. 
Łączna wartość  miernika obu zadań  planowanego do osiągnięcia na koniec 2018 roku to kwota 11.574.100 zł  z tego: 
MON — 10.806.400 zł, 
WAT — 	767.700 zł. 



CEL STRATEGICZNY: 	A-6/WAT 	s. 51  
Ustawiczne poszerzanie międzynarodowej współpracy naukowej i dydaktycznej WAT poprzez wspólne prowadzenie projektów 
naukowych oraz wymianę  kadry naukowej i studentów. 

Cel szczegółowy: 	A-6/WAT/6/PRN 	s. 52  
Koordynacja międzynarodowej współpracy naukowej WAT 

Zadanie: 	A-6/WAT/6/PRN/2/DNA 	s.52  
Wsparcie organizacji wizyt światowej sławy naukowców w WAT 

W 2018 r. Ministerstwo Obrony Narodowej zrezygnowało z kontynuacji programu „Nobliści". 

Cel szczegółowy: 	A-6/WAT/5/WCY 	s. 53  
Rozwój współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowo - badawczymi i naukowo - dydaktycznymi, służącej utworzeniu 
korzystniejszych warunków do prowadzenia działalności dydaktycznej i naukowo - badawczej. 

Zadanie: 	A-6/WAT/5/WCY/1 	s. 53 
Rada ds. kwalifikacji absolwentów WCY 

Posiedzenie Rady ds. Kwalifikacji odbędzie się  po wakacjach. Dopiero wówczas znana będzie liczba firm, które wejdą  w jej skład. Podana wartość  
dotyczy stanu na koniec ubiegłego roku. 

Zadanie: 	A-6/WAT/5/WCY/2 	s. 53  
Procedowanie zawarcia umów o współpracy oraz umów konsorcyjnych 

W roku bieżącym przeprowadzono procedury zawarcia dwóch kolejnych umów o współpracy. Ostateczna liczba umów oraz wskaźnik procentowy 
wzrostu liczby podpisanych umów będą  znane na koniec bieżącego roku. 
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Cel szczegółowy: 	A-6/WAT/4/WTC 	s. 55  
Ustawiczne poszerzanie międzynarodowej współpracy WTC WAT 

Zadanie: 	 A-6/WAT/4/WTC/1 	s. 55 
Kontynuacja współpracy z firmą  Raytheon (USA). 

Współpraca jest realizowana. Firma Raytheon jest amerykańską  firmą  specjalizującą  się  w zamówieniach wojskowych. Współpraca dotyczy 
nowych materiałów ciekłokrystalicznych syntezowanych w ICh WAT. Jest to współpraca zapoczątkowana wcześniej i będzie kontynuowana także 
po roku bieżącym. W roku 2017 intensywność  współpracy uległa osłabieniu z inicjatywy strony amerykańskiej. Wynika to zapewne ze strategii 
firmy Raytheon. 

Zadanie: 	A-6/WAT/4/WTC/2 	s. 55  
Kontynuacja realizacji projektu z agendą  ministerstwa obrony Wielkiej Brytanii: „Defence Science and Technology Laboratory". 

Realizowany jest trzeci etap projektu. 2018 roku. 

Zadanie: 	A-6/WAT/4/WTC/3 	s. 55 
Przygotowanie i organizacja międzynarodowej konferencji naukowej nt.: 22 Conference on Liquid Crystals. 

Zadanie w trakcie w realizacji. Konferencja odbędzie się  we wrześniu 2018. 
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B. Inne cele i zadania Wojskowej Akademii Technicznej 

Cel szczegółowy: 	B-1/WAT/1/PRW 	s. 56  
Przygotowanie infrastruktury budowlanej i technicznej na potrzeby utworzenie Lokalnego Centrum Nadzoru (LCN) 

Zadanie: 	B-1/WAT/1/PRW/1/ZOW 	s. 56  
Wykonanie prac budowlanych polegających na przystosowaniu istniejących pomieszczeń  na potrzeby tworzonego LCN 

Nie zrealizowano. Opracowany jest projekt budowlany. 

Zadanie: 	B-1/WAT/1/PRW/2/ZOW 	s. 56 
Opracowanie projektu technicznego LCN 

Opracowano projekt techniczny oraz dodatkowo projekt budowlany LCN. Częściowo opłacono projekt techniczny LCN. Z chwilą  rozpoczęcia 

realizacji projektu, opłacona zostanie pozostała część  zobowiązania wynikającego z umowy. 

Cel szczegółowy: 	 B-2/WAT/4/PRR 	 s. 57  
Opracowanie projektu Strategii rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2018-2025 

Niezrealizowane (zadanie zawieszone). 
Ze względu na trwające prace nad projektem ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zakładającym istotne zmiany w organizacji 
i finansowaniu uczelni wyższych, zgodnie ze stanowiskiem kierownictwa WAT, wyrażonym w czasie kolegium, rektor podjął  decyzję  
o niepodejmowaniu prac nad projektem nowej Strategii rozwoju WAT do czasu uchwalenia przedmiotowej ustawy. Aktualnie obowiązuje i jest 
realizowana Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020, przyjęta uchwałą  Senatu WAT Nr 147/111/2011 z dnia 31 marca 2011 r. 

Opracował: 
Stanisław Rogalski, Główny Specjalista ds. Kontroli Zarządczej (Dział  Rozwoju) 

Imię  i nazwisko, nazwa funkcji lub stanowiska os by sporządzającej sprawozdanie 

Data i podpis: 10 lipca 2018 r. 	  
Nr telefonu: 261-839-663, e-mail: stanisla rogals  
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