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Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2016 oraz Strategii rozwoju Wojskowej
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020
Osoba/ jednostka
Mierniki określające stopień realizacji celu
organizacyjna
Numer i nazwa celu
odpowiedzialna za
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Wartość miernika
Oznaczenie i nazwa zadania
określonego w planie
działalności
Podjęte dodatkowe zadania
służące realizacji celu

1

Nazwa (określenie)
miernika

Stopień realizacji zadania
planowanego
Stopień realizacji zadania
dodatkowego

4

5

Stopień realizacji
zaplanowanych celów
szczegółowych i zadań
służących ich realizacji
(w %)

100%

3

2

planowana do
osiągnięcia
na koniec roku,
którego dotyczy
plan

Wartość
osiągnięta
na koniec okresu,
którego dotyczy
sprawozdanie

realizację celu

Wspólwykonawca

A-1 /WAT
1

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

Zrealizowane
częściowo
76%

Prorektorzy,
Kierownicy PJO,
Kanclerz

CELE SZCZEGÓŁOWE PRK

2

A-1/WAT/1/PRK
3

4

5

6

Umacnianie pozycji WAT w systemie polskiego szkolnictwa wojskowego
Strategia rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosiawa
Dąbrowskiego w latach 2011-2020
A-1NVAT/1/PRK/1DOK
Przygotowanie oferty edukacyjnej zgodnie
z oczekiwaniami MON
A-1/WAT1/PRK/2/DOK
Rekrutacja na kierunki (programy) studiów
wojskowych najlepszych kandydatów
wyselekcjonowanych z jak największej liczby
chętnych

---

PRK

PRK/OOS
Zrealizowane
Liczba programów dla
kandydatów na żołnierzy
zawodowych

10

10
DOK/WKW

Zrealizowane

---
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1

Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2016 oraz Strategii rozwoju Wojskowej
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020
Osoba/ jednostka
Mierniki określające stopień realizacji celu
organizacyjna
Numer i nazwa celu
odpowiedzialna
miernika
Wartość
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Wartość
Oznaczenie i nazwa zadania
określonego w planie działalności
Podjęte dodatkowe zadania służące
realizacji celu

Stopień realizacji zadania
planowanego
Stopień realizacji zadania
dodatkowego

Nazwa (określenie)
miernika

2

3

4

planowana do
osiągnięcia
na koniec roku,
którego dotyczy
plan

osiągnięta
na koniec okresu,
którego dotyczy
sprawozdanie

5

6

za realizację celu

Wspólwykonawca

7

CELE SZCZEGÓŁOWE PRN
A-1NVAT/1/PRN
Aktywne pozyskiwanie środków ze źródeł krajowych i zagranicznych na
realizację projektów badawczych oraz wsparcie rozwoju kadry naukowej
Strategia rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława
Dąbrowskiego w latach 2011-2020 — Cel 1 pkt 1

1.

A-1/WAT/1/PRN/1/DNA
Wsparcie i obsługa administracyjna
działalności naukowo-badawczej oraz
rozwoju kadry naukowej j PJO i
jednostek AC

---

Zrealizowane

PRN

Stopień realizacji
zaplanowanych zadań
służących realizacji celu (w
%)

---
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90%

DNA
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Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalnoś ci Ministra Obrony Narodowej na rok 2016 oraz Strategii rozwoju Wojskowej
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020
Osoba/ jednostka
Mierniki określające stopień realizacji celu
Numer i nazwa celu
organizacyjna
odpowiedzialna za
Wartość miernika
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Wartość
Oznaczenie i nazwa zadania
określonego w planie działalności
Podjęte dodatkowe zadania służące
realizacji celu
2

Stopień realizacji zadania
planowanego
Stopień realizacji zadania
dodatkowego

Nazwa (określenie)
miernika

3

4

planowana do
osiągnięcia
na koniec roku
,
którego dotyczy
plan

osiągnięta
na koniec okresu,
y
którego dotycz
sprawozdanie

5

6

realizację celu

Współwykonawca

CELE SZCZEGÓŁOWE — PRN
A-1NVAT/2/PRN
Podnoszenie jakości usług informacyjnych oraz tworzenie w WAT
„przyjaznego środowiska" dla studentów i doktorantów.
Strategia rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława
Dąbrowskiego w latach 2011-2020 — Cel 1.
A-1/WAT/2/PRN/1/BGŁ
Przygotowanie oraz przeprowadzenie
podstawowych szkoleń bibliotecznych dla
studentów I roku, cywilnych oraz
wojskowych.

BGł
Zrealizowano

2.

A-1/WAT/2/PRN/2/BGŁ
Przygotowanie oraz prowadzenie
cyklicznych szkoleń w zakresie
wykorzystania baz danych i zasobów
elektroniczny.

BGł
Zrealizowano

3.

A-1NVAT/2/PRN/3/BGŁ
Tworzenie przyjaznej dla użytkowników
przestrzeni w budynku BGŁ

BGł
Zrealizowano

1.

___

PRN

BGŁ
Stopień realizacji
zaplanowanych zadań
służących realizacji celu
(w °/0)

100%

100 %
BGŁ

BGŁ

---
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Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2016 oraz Strategii rozwoju Wojskowej
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020
Osoba/ jednostka
Mierniki określające stopień realizacji celu
Numer i nazwa celu
organizacyjna
odpowiedzialna za
miernika
Wartość
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Wartość
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w
planie działalności
Podjęte dodatkowe zadania służ ce realizacji
celu
2

Stopień realizacji zadania
planowanego
Stopień realizacji zadania
dodatkowego
3

Nazwa (określenie)
miernika

planowana do
osiągnięcia
na koniec roku,
którego dotyczy
plan

osiągnięta
na koniec okresu,
którego dotyczy
sprawozdanie

5

6

4

realizację celu

Współwykonawca

CELE SZCZEGÓŁOWE PRN — ciąg dalszy

1
A-1/WAT/3/PRN
2

3.

4

5

Poprawa organizacji i zarządzania zbiorami bibliotecznymi tradycyjnymi i
elektronicznymi
Strategia rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława
Dąbrowskiego w latach 2011-2020 — Cel 1.
A-1/WAT/3/PRN/4/BGŁ
Uzupełnianie i aktualizacja zasobów, w tym
prenumerata czasopism polskich i zagranicznych,
oraz rozszerzanie zakresu udostępnianych
elektronicznych źródeł informacji
A-1/WAT/3/PRN/5/BGŁ
Udostępnianie zasobów BGŁ w tym w trybie online (intranet, komputery domowe) bibliograficznoabstraktowych i pełnotekstowych baz danych;
A-1/WAT/3/PRN/6/BGŁ
Digitalizacja skryptów i archiwalnych
podręczników WAT, zgromadzonych w BGŁ tworzenie biblioteki cyfrowej archiwalnego zasobu
bibliotecznego.

BGł
Zrealizowano

PRN

Stopień realizacji
zaplanowanych zadań
służących realizacji celu
(w %)

BGŁ
100%

100%

BGł
Zrealizowano

BGŁ

BGł
W trakcie realizacji

BGŁ
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Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2016 oraz Strategii rozwoju Wojskowej
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020
Osoba/ jednostka
Mierniki określające stopień realizacji celu
Numer i nazwa celu
organizacyjna
odpowiedzialna za
Wartość miernika
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Wartość
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w
planie działalności
Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji
celu
2

Stopień realizacji zadania
planowanego
Stopień realizacji zadania
dodatkowego

Nazwa (określenie)
miernika

3

4

planowana do
osiągnięcia
na koniec roku
,
którego dotyczy
plan

osiągnięta
na koniec okresu,
którego dotyczy
sprawozdanie

5

6

realizację celu

Wspólwykonawca

CELE SZCZEGÓŁOWE PRN — ciąg dalszy

1
A-1/WAT/3/PRN
2

3.

Poprawa organizacji i zarządzania zbiorami bibliotecznymi tradycyjnymi i
elektronicznymi
Strategia rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława
Dąbrowskiego w latach 2011-2020 — Cel 1.
A-1/WAT/3/PRN/7/BGŁ
Udział w tworzeniu ogólnopolskich baz
danych:
1.BazTech — zawartość polskich czasopism
technicznych;
2.SYNABA — wykonane w polskich jednostkach
naukowych prace naukowo-badawcze, rozprawy
doktorskie i habilitacyjne oraz ekspertyzy
naukowe
3. Baza wiedzy i repozytorium publikacji
pracowników WAT - tworzenie bazy publikacji
pracowników Wojskowej Akademii Technicznej, w
systemie OmegaPSIR.

PRN

Stopień realizacji
zaplanowanych zadań
służących realizacji celu
(w %)
BGł
W trakcie realizacji

100%

90%

BGŁ
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Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2016 oraz Strategii rozwoju Wojskowej
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020
Osoba/ jednostka
Mierniki określające stopień realizacji celu
Numer i nazwa celu
organizacyjna
odpowiedzialna za
Wartość miernika
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Wartość
realizację celu
planowana do
osiągnięta
Nazwa (określenie)
osiągnięcia
Stopień realizacji zadania
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w
na koniec okresu,
na koniec roku,
miernika
planowanego
planie działalności
ws pólwykonawca
którego dotyczy
którego
dotyczy
Stopień realizacji zadania
Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji
sprawozdanie
plan
dodatkowego
celu

2

4

3

5

6

CELE SZCZEGÓŁOWE PRN — ciąg dalszy

1

2

i zarządzania
zbiorami
Poprawa
organizacji
A-I/WAT/3/PRN
bibliotecznymi tradycyjnymi i elektronicznymi
Strategia rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława
Dąbrowskiego w latach 2011-2020 — Cel 1.

3

A-1/WAT/3/PRN/8/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;
4 Przygotowywanie, rozpowszechnianie
oraz analiza ankiet na temat działalności
BGŁ.

4

---

BGł
Zrealizowano

PRN

Stopień realizacji
zaplanowanych zadań
służących realizacji celu
(w %)
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100%

100%

BGŁ
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Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2016 oraz Strategii rozwoju Wojskowej
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020
Osoba/ jednostka
Mierniki określające stopień realizacji celu
Numer i nazwa celu
organizacyjna
odpowiedzialna za
Wartość miernika
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Wartość
realizację celu
planowana do
osiągnięta
Nazwa (określenie)
osiągnięcia
Stopień realizacji zadania
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w
na koniec okresu,
na koniec roku,
miernika
planowanego
planie działalności
którego dotyczy
Wspotwykonawca
którego
dotyczy
realizacji
zadania
Stopień
Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji
sprawozdanie
plan
dodatkowego
celu
6
4
5
3
2
CELE SZCZEGÓŁOWE — PRS

1

2

3

A-1/WAT/1/PRS
Przeprowadzenie monitoringu wśród absolwentów WAT celem
dostosowania programów kształcenia do potrzeb rynku pracy
Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020
cel Nr 1 pkt. I
art.13b pkt.12 ustawy PSW
A-1/WAT/1/PRS/1/DSS
Przedstawienie wyników monitoringu z roku
Zrealizowane
poprzedniego oraz rekomendacji
(Senat — luty 2016)
wprowadzenia zmian do programów
kształcenia dla przyszłych studentów (Senat
WAT)

4.

A-1/WAT/1/PRS/2/DSS
Przygotowanie bazy absolwentów do
przeprowadzenia monitoringu

5

A-1/WAT/1/PRS/3/DSS
Rozesłanie ankiet wśród absolwentów oraz
analiza odesłanych ankiet

Zrealizowane

PRS/DSS

Upublicznienie wyników i
rekomendacji
Liczba zarejestrowanych
absolwentów
Wskaźnik uzy
uzyskanych
odpowiedzi na wysłane
ankiety

TAK
PRS/DSS

Wartość logiczna
„ TAK"
3700

4070
DSS

40%

_

Wstrzymano realizację

6
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Mierniki określające stopień realizacji celu

Numer i nazwa celu
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

Nazwa (określenie)
miernika

2

3

4

Wartość miernika
planowana do
osiągnięcia
na koniec roku,
którego dotyczy
plan

Wartość
osiągnięta
na koniec okresu,
którego dotyczy
sprawozdanie

5

6

Osoba/ jednostka
organizacyjna
odpowiedzialna za
realizację celu
wspólwykonawca

CELE SZCZEGÓŁOWE PRS
A-1/WAT/2/PRS
2

3

4

5

Wspieranie działalności naukowej i społecznej studentów i doktorantów
Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020
cel Nr 1 pkt. 6 i 7
A-1/WAT/2/PRS/1/DSS
Zorganizowanie dla studentów i doktorantów
w WAT konkursów o charakterze naukowym i
Zrealizowane
społecznym m.in. Konkurs o nagrodę Rektora
na najlepszą pozaprogramową pracę
studenta, Konkurs na realizację projektów
oraz inicjatyw studenckich i doktorantów
A-1NVAT/2/PRS/2/DSS
Zorganizowanie dla studentów i miodych
Zrealizowane
pracowników nauki konferencji naukowej —
„Wiedza i Innowacje" — viWAT 2016
A-1/WAT/2/PRS/3/DSS Rozdysponowanie
środków finansowych przyznanych na
projekty i inicjatywy studenckie

PRS/DSS

Realizacja naukowych i
społecznych
przedsięwzięć dla
studentów i doktorantów
Wskaźnik
rozdysponowanych
środków finansowych

DSS
Wartość logiczna
„TAK"

TAK zgodnie z
planowanym
terminarzem

100%

DSS
83 %
DSS

Zrealizowane

6
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L.p.
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Osoba/ jednostka
Mierniki określające stopień realizacji celu
organizacyjna
Numer i nazwa celu
odpowiedzialna za
miernika
Wartość
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Wartość
realizację celu
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w
planie działalności
Podjęte dodatkowe zadania slużące realizacji
celu

Stopień realizacji zadania
planowanego
Stopień realizacji zadania
dodatkowego

Nazwa (określenie)
miernika

2

3

4

planowana do
osiągnięcia
na koniec roku,
którego dotyczy
plan

osiągnięta
na koniec okresu,
którego dotyczy
sprawozdanie

5

6

CELE SZCZEGÓŁOWE — WCY

1

1. WCY
2. Dziekan prof. dr hab. n. mat. in
ż. Jerzy GAWINECKI
3. Prodziekan
ds. kształcenia

A-1/WAT/1/WCY
2

Zapewnienie stałego podnoszenia jakości kształcenia i realizacji procesu
kształcenia.
Strategia rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława
Dąbrowskiego w latach 2011-2020

A-1 /WAT/1NVCY/1 /CIKN

3

Współwykonawca

Realizacja wspólnego kierunku z
Akademią Obrony Narodowej Inżynieria systemów bezpieczeństwa

Zrealizowano

Wspólny kierunek studiów
z AON - liczba kierunków

4
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1

1

1.WCY
2.Dziekan - prof. dr hab.
n. mat. inż. Jerzy
GAWINECKI
3. prodziekan
ds. Kształcenia

L.p.
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Osoba/ jednostka
Mierniki określające stopień realizacji celu
organizacyjna
Numer i nazwa celu
odpowiedzialna za
Wartość miernika
Wartość
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
realizację celu
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w
planie działalności
Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji
celu

2

1

Stopień realizacji zadania
planowanego
Stopień realizacji zadania
dodatkowego
3

Nazwa (określenie)
miernika

planowana do
osiągnięcia
na koniec roku,
którego dotyczy
plan

osiągnięta
na koniec okresu,
którego dotyczy
sprawozdanie

4

5

6

1. WCY
2. Dziekan —
prof. dr hab. n. mat. in
ż. Jerzy GAWINECKI
3, dr inż. Tomasz

A-1/WAT/2/WCY

3

7

CELE SZCZEGÓŁOWE — WCY

1

2

Współwykonawca

Powołanie Wydziałowego Centrum Studiów Zaawansowanych Inżynierii
Systemów
Strategia rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława
Dąbrowskiego w latach 2011-2020
A-1/WAT/2ANCY/1/DKN
Realizacja projektu „Rozbudowa i
modernizacja budynku nr 65 na cele Centrum
Studiów Zaawansowanych Inżynierii
Systemów WAT w Warszawie", w tym
szkolenie odbiorców.

GÓRSKI
1.WCY

Zrealizowano częściowo

Liczba szkoleń/szkolonych

4
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44 / 350

7/28

2.Dziekan - prof. dr hab.
n. mat. ini. Jerzy
GAWINECKI
3. dr inż. Tomasz GÓRSKI

L.p.
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Osoba/ jednostka
Mierniki określające stopień realizacji celu
organizacyjna
Numer i nazwa celu
odpowiedzialna za
Wartość miernika
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Wartość
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w
planie działalności
Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji
celu

Stopień realizacji zadania
planowanego
Stopień realizacji zadania
dodatkowego

Nazwa (określenie)
miernika

2

3

4

planowana do
osiągnięcia
na koniec roku,

którego dotyczy
plan

5

osiągnięta
na koniec okresu,
którego dotyczy

realizację celu

Współwykonawca

sprawozdanie

6

CELE SZCZEGÓŁOWE WEL
A-1NVAT/1/WEL

2

Umocnienie pozycji WEL w systemie polskiego i europejskiego szkolnictwa
wyższego, jako czołowego w skali kraju i rozpoznawalnego w świecie
elitarnego wydziału realizującego misję edukacyjną oraz badawczą 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 WEL badań

Dziekan WEL
1.

Strategia rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława
Dąbrowskiego w latach 2011-2020
Strategia rozwoju Wydziału Elektroniki WAT na lata 2011-2020, cel Nr 1
Rozwój kadry naukowej Instytutu
Radioelektroniki poprzez stwarzanie warunków
dla uzyskiwania kolejnych stopni i tytułów
naukowych

1
100%

Instytutu:
2.

A-1/VVAT/1/VVEU1/DKN
3

liczba nowych
doktorów
habilitowanych —
pracowników

Zrealizowano

4
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liczba nowych
doktorów
pracowników
Instytutu:

2

WEL

L.p.
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Osoba/ jednostka
Mierniki określające stopień realizacji celu
organizacyjna
Numer i nazwa celu
odpowiedzialna za
Wartość miernika
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Wartość
realizację celu
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w
planie działalności
Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji
celu

Stopień realizacji zadania
planowanego
Stopień realizacji zadania
dodatkowego

Nazwa (określenie)
miernika

2

3

4

planowana do
osiągnięcia
na koniec roku,
którego dotyczy
plan

osiągnięta
na koniec okresu,
którego dotyczy
sprawozdanie

5

6

CELE SZCZEGÓŁOWE — WLO

1
A-1/WAT/1/WLO
2

3

Wspólwykonawca

Dyrektor Instytutu
Logistyki Wydzialu
Logistyki

Uruchomienie studiów podyplomowych pt. "Technologie i systemy
nformatyczne w logistyce"
informatyczne
Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020, cel Nr 1
A-1ANAT/1/WL0/1/ILG
Opracowanie planu i programu oraz
uruchomienie studiów podyplomowych
pt. "Technologie i systemy informatyczne
w logistyce"

Niezrealizowane

Stopień realizacji zadań
służących realizacji celu
w%
Uruchomienie studiów

4
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100%

0%

Wartość logiczna
„TAK"

Wartość logiczna
„NIE"

ILG

L.p.

Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2016 oraz Strategii rozwoju
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020
Mierniki określające stopień realizacji celu
Numer i nazwa celu
Wartość miernika
Wartość
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
planowana do
osiągnięta
osiągnięcia
Nazwa
(określenie)
Stopień realizacji zadania
na koniec okresu,
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w
na koniec roku,
miernika
planowanego
którego dotyczy
planie działalności
Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji
celu

Stopień realizacji zadania
dodatkowego

2

3

1

4

którego dotyczy
plan

sprawozdanie

5

6

A-1/WAT/2/WLO

Wspólwykonawca
7

Dyrektor Instytutu
Logistyki Wydziału
Logistyki

Uruchomienie studiów podyplomowych pt. "CLSC (Closed Loop Supply
Chain)-domknięta pętla łańcucha dostaw dzięki logistyce odzysku"
Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020, cel Nr 1

A-1NVAT/2/WL0/1/ILG
3

Osoba/ jednostka
organizacyjna
odpowiedzialna za
realizację celu

CELE SZCZEGÓŁOWE — WLO

i

2

Wojskowej

Opracowanie planu i programu oraz
uruchomienie studiów podyplomowych pt.
"CLSC (Closed Loop Supply Chain)-domknięta
pętla łańcucha dostaw dzięki logistyce
odzysku"

Zrealizowano częściowo

Stopień realizacji zadań
służących realizacji celu
w
Uruchomienie studiów

4
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100%

50%

Wartość logiczna
„TAK"

Wartość logiczna
„TAK"

ILG

L.p.
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Osoba/ jednostka
Mierniki określające stopień realizacji celu
organizacyjna
Numer i nazwa celu
odpowiedzialna za
miernika
Wartość
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Wartość
celu
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w
planie działalności
Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji
celu

Stopień realizacji zadania
planowanego
Stopień realizacji zadania
dodatkowego

Nazwa (określenie)
miernika

2

3

4

1

planowana do
osiągnięcia
na koniec roku
,
którego dotyczy
plan

osiągnięta
na koniec okresu,
którego dotyczy
sprawozdanie

5

6

Kierownik Katedry
Systemów
Bezpieczeństwa
i Obronności WLO

A-I/WAT/3/WLO
Uruchomienie studiów podyplomowych pt. „Polityczno-militarne aspekty
obronności i bezpieczeństwa"
Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020, cel Nr 1

A-1/WAT3/WL0/1/KSB
3

Współwykonawca

CELE SZCZEGÓŁOWE — WLO

1

2

realizację

Opracowanie planu i programu oraz
uruchomienie studiów podyplomowych pt.
„Polityczno-militarne aspekty obronności i
bezpieczeństwa

Nie zrealizowano

Stopień realizacji zadań
służących realizacji celu
w%
Uruchomienie studiów

4
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100%
_a . „ • .
Wartość logiczna
„TAK"

0%
KSB
Wartość logiczna
„NIE"

L.p.
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Osoba/ jednostka
Mierniki określające stopień realizacji celu
organizacyjna
Numer i nazwa celu
odpowiedzialna za
Wartość
miernika
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Wartość
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w
planie działalności
Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji
celu

Stopień realizacji zadania
planowanego
Stopień realizacji zadania
dodatkowego

Nazwa (określenie)
miernika

2

3

4

planowana do
osiągnięcia
na koniec roku,
którego dotyczy
plan

osiągnięta
na koniec okresu,
którego dotyczy
sprawozdanie

5

6

Kierownik Katedry
Systemów
Bezpieczeństwa
i Obronności WLO

A-I/WAT/4/WLO

3

Współwykonawca

CELE SZCZEGÓŁOWE — WLO

1

2

realizację celu

Uruchomienie studiów podyplomowych pt. „Samorząd terytorialny w
obronności państwa"
Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020, cel Nr 1

A-1NVAT/4/WL0/1/KSB
Opracowanie planu i programu oraz
uruchomienie studiów podyplomowych pt. „
Samorząd terytorialny w obronności państwa"

Nie zrealizowano

Stopień realizacji zadań
służących realizacji celu
w%
Uruchomienie studiów

4
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100%

0%
KSB

Wartość logiczna
„TAK

Wartość logiczna
„NIE"

L.p.
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Osoba/ jednostka
Mierniki określające stopień realizacji celu
organizacyjna
Numer i nazwa celu
odpowiedzialna za
Wartość miernika
Wartość
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
realizację celu
planowana do
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w
planie działalności
Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji
celu

Stopień realizacji zadania
planowanego
Stopień realizacji zadania
dodatkowego

2

3

Nazwa (określenie)
miernika

osiągnięcia
na koniec roku,
którego dotyczy
plan

4

5

osiągnięta
na koniec okresu,
którego dotyczy
sprawozdanie

Wspólwykonawca

6

CELE SZCZEGÓŁOWE — WME

i
A-1/WAT/1/WME

2

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

DMENVME
1. Stopień realizacji
zaplanowanych
zadań służących
realizacji celu (w
°/0)

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

3

Uruchomienie od semestru zimowego roku
akademickiego 2016/2017 nowego kierunku
studiów I stopnia „Biogospodarka"

2. Uruchomienie
studiów
Zrealizowane

(Zadanie przeniesione z planu na 2015 r.
Uruchomienie przesunięto na 2016 r. na
podstawie decyzji trzech uczelni.)
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100%

Wartość logiczna
„TAK

100%

TAK
DME, PKM, DIB, DIP,
KKM, Politechnika
Warszawska,
Politechnika Łódzka

L.p.

1
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Osoba/ jednostka
Mierniki określające stopień realizacji celu
organizacyjna
Numer i nazwa celu
odpowiedzialna za
miernika
Wartość
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Wartość
realizację celu
planowana do
osiągnięta
Nazwa
(określenie)
osiągnięcia
Stopień realizacji zadania
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w
na koniec okresu,
na koniec roku
miernika
planowanego
planie działalności
którego dotyczy
,
Wspolwykonawca
którego dotyczy
Stopień realizacji zadania
Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji
sprawozdanie
plan
dodatkowego
celu
6
4
5
3
2
CELE SZCZEGÓŁOWE WME — ciąg dalszy

1

2

A-1/WAT/1/WME
Umocnienie pozycji WAT w systemie polskiego i europejskiego szkolnictwa
wyższego jako uniwersytetu badawczego nowej generacji, prowadzącego
dzialalność 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.
Strategia rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława
Dąbrowskiego w latach 2011-2020 — Cel 1.

3

A-1/WAT/1WME/2/PKM
Uruchomienie kursów uzupełniających dla
żołnierzy zawodowych SZ RP (Taktyka i
technika pododdziałów wojsk inżynieryjnych,
Zarządzanie, eksploatacja sprzętu wojskowego,
Planowanie potrzeb i zaopatrywanie w systemie
zabezpieczenia technicznego SZ RP,
Planowanie potrzeb i zaopatrywanie w systemie
zaopatrywania materiałowego w SZ RP)

DME/WME

Stopień realizacji
zaplanowanych zadań
służących realizacji celu
(w %)
Zrealizowane

Uruchomienie studiów

4
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100%

100%

Wartość logiczna
„TAK

TAK

DME, PKM, DIB, DIP

L.p.
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Osoba/jednostka
Mierniki określające stopień realizacji celu
organizacyjna
Numer i nazwa celu
odpowiedzialna za
Wartość miernika
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Wartość
realizację celu
planowana do
osiągnięta
Nazwa (określenie)
osiągnięcia
Stopień realizacji zadania
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w
na koniec okresu,
na koniec roku,
miernika
planowanego
planie działalności
którego dotyczy
Wspólwykonawca
którego
dotyczy
Stopień realizacji zadania
Podję te dodatkowe zadania służące realizacji
sprawozdanie
plan
dodatkowego
celu

1

2

5

6

CELE SZCZEGÓŁOWE WME — ciąg dalszy

1

2

4

3

A-1/VVAT/1/WML
Utworzenie studiów doktoranckich w dyscyplinie budowa i eksploatacja
maszyn
Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020,

DMLNVML

cel Nr 1

3

A-1 /WAT/1 /WML/1 /DZL
Powołanie zespołu do przygotowania efektów
kształcenia i programu studiów

4

A-1/WAT/1NVML/2/PNL
Przygotowanie efektów kształcenia i programu
studiów

Zrealizowano

5

A-1/WAT/1/WML/3/PNL
Podjęcie uchwały przez Radę wydziału ws.
wniosku do rektora o utworzenie studiów

Zrealizowano

A-1/WAT/1ANML/4/DZL
Złożenie wniosku do rektora o utworzenie
studiów

Zrealizowano

6

DZL

Zrealizowano
Decyzja rektora o
utworzeniu studiów
doktoranckich
w dyscyplinie budowa
i eksploatacja maszyn
w Wydziale Mechatroniki
i Lotnictwa

PNL
1 decyzja

1 decyzja

PNL

DZL

7
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Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2016 oraz Strategii rozwoju Wojskowej
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020
Osoba/ jednostka
Mierniki określające stopień realizacji celu
organizacyjna
Numer i nazwa celu
odpowiedzialna za
Wartość miernika
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Wartość
realizację celu
planowana do
osiągnięta
Nazwa
(określenie)
osiągnięcia
Stopień realizacji zadania
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w
na koniec okresu,
na koniec roku
miernika
planowanego
planie działalności
którego dotyczy
,
Wspótwykonawca
którego dotyczy
Stopień realizacji zadania
sprawozdanie
Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji
plan
dodatkowego
celu
7
6
5
4
3
2
CELE SZCZEGÓŁOWE — WTC

1

A-1 /WAT/1/WTC
2

Prodziekan
ds. studenckich

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

3

A-1/WAT/1ANTC/1/PDS
Uruchomienie nowej specjalności na studiach
cywilnych "Komputerowe wspomaganie
projektowania i wytwarzania"

Zrealizowano częściowo
20%

4

Badanie zainteresowania studentów taką
specjalnością.
Realizacja kursu ponadprogramowego dla
studentów, w celu sprawdzenia przygotowania
laboratoriów do prowadzenia takiej specjalności
Prace nad programem studiów.

Zrealizowano częściowo
20°/0

Minimalna liczba
nabranych studentów
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Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2016 oraz Strategii rozwoju Wojskowej
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020
Osoba/ jednostka
Mierniki określające stopień realizacji celu
organizacyjna
Numer i nazwa celu
odpowiedzialna za
Wartość miernika
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Wartość
realizację celu
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w
planie działalności
Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji
celu

Stopień realizacji zadania
planowanego
Stopień realizacji zadania
dodatkowego

Nazwa (określenie)
miernika

2

3

4

planowana do
osiągnięcia
na koniec roku,
którego dotyczy
plan

osiągnięta
na koniec okresu,
którego dotyczy
sprawozdanie

5

6

Współwykonawca

CELE SZCZEGÓŁOWE — 10E

1

A-1/WAT/1/10E
2

Umocnienie pozycji IOE WAT w systemie polskiego i europejskiego
szkolnictwa wyższego jako instytutu badawczego nowej generacji,
prowadzącego działalność dydaktyczną dla sektora wojskowego i
cywilnego proporcjonalnie do rozwijanej infrastruktury edukacyjnej i badań
prowadzonych przez zespoły naukowe IOE WAT
Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020, cel Nr 1

A-I/WAT/1/IOE/1
3

Opanowanie i wprowadzenie procedur
administracyj no-prawnych dot. prowadzenia
studiów l i III stopnia

Zrealizowano
100 %

Dyrektor IOE

Pełne wdrożenie
prowadzenia studiów na
trzech poziomach w IOE

4

100 %
Kierownik Dziekanatu

Zastępca Dyrektora
ds. Kształcenia

A-1/WAT/1/10E/2
Udoskonalenie bazy dydaktycznej do
prowadzenia zajęć dla kierunku Inżynieria
Kosmiczna i Satelitarna.

100%

Zrealizowano
100 %

IOE
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Akademii Technicznej im. Jarosł awa Dąbrowskiego w latach 2011-2020
Osoba/ jednostka
Mierniki określające stopień realizacji celu
organizacyjna
Numer i nazwa celu
odpowiedzialna za
Wartość miernika
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Wartość
realizację celu
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w
planie działalności
Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji
celu

Stopień realizacji zadania
planowanego
Stopień realizacji zadania
dodatkowego

Nazwa (określenie)
miernika

2

3

4

planowana do
osiągnięcia
na koniec roku,
którego dotyczy
plan

osiągnięta
na koniec okresu,
którego dotyczy
sprawozdanie

5

6

Współwykonawca

CELE SZCZEGÓŁOWE —10E — ciąg dalszy

A-1/WAT/1/10E
Umocnienie pozycji IOE WAT w systemie polskiego i europejskiego
szkolnictwa wyższego jako instytutu badawczego nowej generacji,
prowadzącego działalność dydaktyczną dla sektora wojskowego i cywilnego
proporcjonalnie do rozwijanej infrastruktury edukacyjnej i bada ń
prowadzonych przez zespoły naukowe IOE WAT
Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020, cel Nr 1

Dyrektor IOE

A-1/WAT/1/10E/3
3.

Monitorowanie i udoskonalenie programu
studiów dla kierunku Inżynieria Kosmiczna
i Satelitarna

A -1/WAT/1/IOE/4
4•

5.

Pełne wdrożenie realizacji studiów
doktoranckich w IOE

A -1/WAT/1/10E/5
Rozszerzenie oferty Kola Naukowego IOE

Zrealizowano
100 %

Pełne wdrożenie
prowadzenia studiów na
trzech poziomach w IOE

Zastępca Dyrektora
ds. Kształcenia
100%

100 %

Zrealizowano
100 %

Kierownik Studiów
Doktoranckich

Zrealizowano
100 %

Opiekun Koła
Naukowego
IOE
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ci Ministra Obrony Narodowej na rok 2016 oraz Strategii rozwoju Wojskowej
Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalnoś
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020
Osoba/ jednostka
Mierniki określające stopień realizacji celu
organizacyjna
Numer i nazwa celu
odpowiedzialna za
Wartość miernika
Wartość
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
realizację celu
planowana do
osiągnięta
lenie)
osiągnięcia
Nazwa
(okreś
na koniec okresu,
Stopień realizacji zadania
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w
na koniec roku,
miernika
planowanego
którego dotyczy
planie działalności
Współwykonawca
którego dotyczy
sprawozdanie
Stopień realizacji zadania
Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji
plan
dodatkowego
celu
7
6
5
4
3
2

A-2/WAT

1

Określenie roli WAT jako wiodącego filaru edukacyjnego wyższego
szkolnictwa wojskowego w zakresie kształ cenia kadr specjalistycznych i
dowódczych Ministerstwa Obrony Narodowej zwanego dalej „MON",
uwzględniając strategiczne kierunki edukacji i bada ń zawarte w wizji SZ RP
2030, z jednoczesnym otwarciem się na kształ cenie oficerów innych państw.
Strategia rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława
Dąbrowskiego w latach 2011-2020 — Cel 2.

4

5

100%

Zrealizowane
częściowo
,80%

Prorektorzy,
Kierownicy PJO,
Kanclerz

CELE SZCZEGÓŁOWE PRN

2

3

Stopień realizacji
zaplanowanych celów
szczegółowych i zadań
służących ich realizacji
(w %)

A-2/WAT/4/PRN
Współ praca z uczelniami wojskowymi i innymi jednostkami organizacyjnymi
szkolnictwa wojskowego oraz uczelniami pa ństw sojuszniczych w zakresie
organizacji przestrzeni edukacyjnej szkolnictwa wojskowego.
Strategia rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława
Dąbrowskiego w latach 2011-2020 — Cel 2.
A-2/WAT/4/PRN/1/BGŁ
BGł
Współpraca BGŁ z konsorcjami i organizacjami
Zrealizowano
bibliotekarskimi działającymi w Silach Zbrojnych RP
i armiach sojuszniczych
A-2/WAT/4/PRN/2/BGŁ
Udział w konferencjach i szkoleniach dla
bibliotekarzy uczelni wojskowych

PRN

Stopień realizacji
zaplanowanych zadań
służących realizacji celu
(w %)

BGł
Zrealizowano

100%

100%

BGŁ

BGŁ

6
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Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2016 oraz Strategii rozwoju
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020
Mierniki określające stopień realizacji celu
Numer i nazwa celu
Wartość miernika
Wartość
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
planowana do
osiągnięta
osiągnięcia
Nazwa
(określenie)
Stopień realizacji zadania
na koniec okresu,
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w
na koniec roku,
miernika
planowanego
którego dotyczy
planie działalności
Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji
celu

Stopień realizacji zadania
dodatkowego

2

3

4

którego dotyczy
plan

sprawozdanie

5

6

Wojskowej
Osoba/ jednostka
organizacyjna
odpowiedzialna za
realizację celu
Współwykonawca

CELE SZCZEGÓŁOWE WEL

1
A-2/WAT/2/WEL

2

Określenie roli WEL, jako wiodącego filaru edukacyjnego wyższego szkolnictwa
wojskowego w zakresie kształ cenia 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.

Dziekan WEL

Strategia rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława
Dąbrowskiego w latach 2011-2020, Cel Nr 2.
Strategia rozwoju Wydziału Elektroniki WAT na lata 2011-2020, cel Nr 2

A-2/VVAT/2/WEL/1/DKN
Realizacja specjalistycznych kursów dla
oficerów i żołnierzy wojsk radiolokacyjnych,
radiotechnicznych i łączności

3

(Stopniowe doskonalenie prowadzonych i projektowanie
nowo wprowadzanych programów studiów, tak, aby
zapewniały one osiągnięcie efektów kształcenia
określonych przez standardy międzynarodowe, w tym

Wszystkie zaplanowane
kursy specjalistyczne w
2016 roku zostały
przeprowadzone

Stopień realizacji
zaplanowanych zadań
służących realizacji celu

efektów zdefiniowanych w projekcie KRK i określonych
przez MON)

4
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Mierniki określające stopień realizacji celu
Numer i nazwa celu
Wartość miernika
Wartość
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
planowana do
osiągnięta
Nazwa
(określenie)
osiągnięcia
Stopień realizacji zadania
na koniec okresu,
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w
na koniec roku,
miernika
planowanego
którego dotyczy
planie działalności
Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji
celu

Stopień realizacji zadania
dodatkowego

2

3

1

4

którego dotyczy
plan

sprawozdanie

5

6

Osoba/ jednostka
organizacyjna
odpowiedzialna za
realizację celu
Współwykonawca
7

CELE SZCZEGÓŁOWE WLO

1

A-2/WAT/5/WLO
2

Wojskowej

Dyrektor Instytutu
Logistyki Wydziału
Logistyki

Organizacja konferencji naukowej „Logistyka i wybrane elementy wsparcia
w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa" dla uczestników kursów
kwalifikacyjnych na stopień etatowy podpułkownika
Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020, cel Nr 2

A-2/WAT/5/WLO/1/ILG
3

Przygotowanie i przeprowadzenie konferencji
naukowej „Logistyka i wybrane elementy
wsparcia w obszarze bezpieczeństwa i
obronności państwa" dla uczestników kursów
kwalifikacyjnych na stopień etatowy
podpułkownika

Nie zrealizowano

Stopień realizacji
zaplanowanych zadań
służących
ących realizacji celu
w%

4
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Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020
Mierniki określające stopień realizacji celu
Numer i nazwa celu
Wartość miernika
Wartość
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
planowana do
osiągnięta
osiągnięcia
Nazwa
(okreśłenie)
na koniec okresu,
Stopień realizacji zadania
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w
na koniec roku,
miernika
planowanego
którego dotyczy
planie działalności
Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji
celu

Stopień realizacji zadania
dodatkowego

2

3

1

4

którego dotyczy
plan

sprawozdanie

5

6

Wojskowej
Osoba/ jednostka
organizacyjna
odpowiedzialna za
realizację celu
Współwykonawca

CELE SZCZEGÓŁOWE WLO

1
A-2/WAT/6/WLO
2

Uruchomienie czterech nowych specjalności na studiach wojskowych:
1) zaopatrzenie w materiały pędne i smary,
2) zaopatrzenie w środki bojowe,
3) zaopatrzenie mundurowe,
4) zaopatrzenie żywnościowe.
Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020, cel Nr 2
Stopień realizacji
zaplanowanych zadań
służących realizacji celu
w%

A-2/VVAT/6/WL0/1/ZDK

3

Przygotowanie merytoryczne i organizacyjne do
uruchomienia nowych specjalności na studiach
wojskowych:
1) zaopatrzenie w materiały pędne i smary,
rz
w środki bojowe,
2) zaopatrzenie
3) zaopatrzenie mundurowe,
4) zaopatrzenie żywnościowe

Zastępca Dziekana
WLO ds. wojskowych

100%

100%

Zrealizowano
Liczba uruchomionych
specjalności

4
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4

Zastępca Dziekana
WLO ds.
wojskowych

L.p.

Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2016 oraz Strategii rozwoju Wojskowej
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Osoba/ jednostka
Mierniki określające stopień realizacji celu
organizacyjna
Numer i nazwa celu
odpowiedzialna za
Wartość miernika
Wartość
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
realizację celu
planowana do
osiągnięta
osiągnięcia
Nazwa
(określenie)
Stopień realizacji zadania
na koniec okresu,
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w
na koniec roku,
miernika
planowanego
którego dotyczy
planie działalności
Współwykonawca
którego dotyczy
sprawozdanie
Stopień realizacji zadania
Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji
plan
dodatkowego
celu
6
5
4
3
2
CELE SZCZEGÓŁOWE WTC

1

A-2/WAT/2/WTC
2

Prodziekan
ds. studenckich

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

3

A-2/WAT/2/WTC/1/PDK
Realizacja specjalistycznych kursów dla
oficerów i żołnierzy wojsk chemicznych oraz
wojsk inżynieryjnych

Zrealizowane

4

A-2/WAT/2/WTC/2/PDK
Przeprowadzenie kursów:
Pobierania i przygotowywania próbek nr
8103014 DNiSW MON
Analizy instrumentalnej nr 8103013 DNiSW MON
Ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa
jądrowego DNiSW MON

Zrealizowane

WTC
Uruchomienie dwóch
kursów
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Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2016 oraz Strategii rozwoju
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020
Mierniki określające stopień realizacji celu
Numer i nazwa celu
Wartość miernika
Wartość
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
planowana do
osiągnięta
osiągnięcia
Nazwa
(określenie)
na koniec okresu,
Stopień realizacji zadania
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w
na koniec roku,
miernika
planowanego
któregty
o do cz Y
planie działalności
Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji
celu
2

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
Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020 — Cel 3.

4

5

6

7

Stopień realizacji
zaplanowanych celów
szczegółowych i zadań
służących ich realizacji
(w %)

100%

Zrealizowane
częściowo
.‘,41%

Prorektorzy,
Kierownicy PJO,
Kanclerz

A-3/VVAT/1/PRR

3

4

5

Wskonawca
pólwy

sprawozdanie

CELE SZCZEGÓŁOWE PRR

1

2

Osoba/ jednostka
organizacyjna
odpowiedzialna za
realizację celu

którego dotyczy
plan

Stopień realizacji zadania
dodatkowego
3

A-3/WAT

Wojskowej

PRR

Utrzymanie pozycji zaplecza eksperckiego i badawczego MON
Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020, Cel Nr 3
A-3/WAT/1/PRR/1/ZAE
Pozyskanie środków na realizację zadania nr 2 i 3,
zakup oprogramowania / licencji

Niezrealizowane

A-3/WAT/1/PRR/2/ZAE
Pozyskanie baz, wykorzystywanych do analiz
bibliometrycznych

Niezrealizowane

A-1/WAT/1/PRR/3/ZAE
Pozyskanie narzędzia informatycznego
VantagePoint wspierającego tech mining, w
obszarze techniki i technologii obronnych

Uruchomienie
narzędzi
informatycznych
i rozpoczęcie
pozyskiwania
danych do analiz

ZAE/CTT
100%

O%
ZAE

ZAE / CTT

Niezrealizowane

6
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Osoba/ jednostka
Mierniki określające stopień realizacji celu
organizacyjna
Numer i nazwa celu
odpowiedzialna za
Wartość miernika
Wartość
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
realizację celu
planowana do
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w
planie działalności
Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji
celu

Stopień realizacji zadania
planowanego
Stopień realizacji zadania
dodatkowego

Nazwa (określenie)
miernika

osiągnięcia
na koniec roku,
którego dotyczy
plan

2

3

4

5

1

osiągnięta
na koniec okresu,
którego dotyczy
sprawozdanie

6

Wspólwykonawca
7

CELE SZCZEGÓŁOWE PRR

1
A-3/WAT/2/PRR
2

3

4

5

6

Komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych poprzez
zakładanie, m.in. spółek spin—off, udzielanie licencji na powstałe
technologie oraz sprzedaż technologii.
Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020 cel Nr 3 pkt 6
A-3/WAT/2/PRR/1/CTT
Selekcja potencjalnych technologii do
komercjalizacji podczas rozmów z twórcami,
A-31WAT/2/PRR/2/CTT
Wycena technologii zakwalifikowanych do
komercjalizacji,
A-3/WAT/2/PRR/3/CTT
Pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych
na finansowanie projektów (technologii) celem
przygotowania ich do komercjalizacji ,
A-3/WAT/2/PRR/4/CTT
Poszukiwanie na rynku partnerów biznesowych
zainteresowanych zakupem technologii.

Dyrektor Centrum
Transferu Technologii

CTT

Zrealizowane

Częściowo zrealizowane

Niezrealizowane

1. Liczba założonych
spółek spin — off,
2. Liczba sprzedanych lub
licencjonowanych
technologii

Częściowo zrealizowane

7

32/76

3

1

3

o

CTT

CTT

CTT

L.p.

ci Ministra Obrony Narodowej na rok 2016 oraz Strategii rozwoju
Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalnoś
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020
Mierniki określające stopień realizacji celu
Numer i nazwa celu
Wartość miernika
Wartość
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
planowana do
osiągnięta
osiągnięcia
Nazwa
(określenie)
na koniec okresu,
Stopień realizacji zadania
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w
na koniec roku,
miernika
planowanego
którego dotyczy
planie działalności
Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji
celu

Stopień realizacji zadania
dodatkowego

2

3

1

4

którego dotyczy
plan

sprawozdanie

5

6

Wojskowej
Osoba/ jednostka
organizacyjna
odpowiedzialna za
realizację celu
wspólwykonawca
7

CELE SZCZEGÓŁOWE WEL

1
A-3/WAT/3/WEL

2

Utrzymanie pozycji WEL, jako zaplecza eksperckiego i badawczego MON, a
także innych ministerstw w zakresie tzw. "high technology", w tym techniki
wojskowej, elektroniki i telekomunikacji oraz energetyki szeroko poj ętych
poprzez prowadzenie intensywnych bada ń naukowych i działalności
eksperckiej w tych obszarach. Zwi ększenie efektywności działalności
badawczej poprzez wspieranie innowacji i wdrożeń.
Strategia rozwoju Wydziału Elektroniki WAT na lata 2011-2020, cel Nr 3
A-3/WAT/3/WEL/1/1RE
Pozyskiwanie projektów badawczych:
liczba projektów: co najmniej 5

3

(Utrzymanie aktywności w zakresie pozyskiwania
projektów badawczych w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, Ministerstwie Obrony Narodowej Narodowym
Centrum Badań i Rozwoju, Europejskiej Agencji Obrony,
Narodowym Centrum Nauki, programów operacyjnych i
strukturalnych UE.)

DKN WEL

Stopień realizacji
zaplanowanych zadań
służących realizacji celu

100%

Liczba pozyskanych
projektów

min. 5

Zrealizowane częściowo

4
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60%

3 prace

WEL

L. p.

Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2016 oraz Strategii rozwoju
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020
Mierniki określające stopień realizacji celu
Numer i nazwa celu
Wartość miernika
Wartość
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
planowana do
osiągnięta
osiągnięcia
Nazwa (określenie)
na koniec okresu,
Stopień realizacji zadania
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w
na koniec roku,
miernika
planowanego
którego dotyczy
planie działalności
Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji
celu

Stopień realizacji zadania
dodatkowego

2

3

1

4

którego dotyczy
plan

sprawozdanie

5

6

A-3/WAT/7/WLO

ws pólwykonawca

Dyrektor Centrum
Certyfikacji Jakości

Uruchomienie programu certyfikacji w zakresie zarządzania ciągłością
działania zgodnie z normą ISO 22301
Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020, cel Nr 3

A-3/WAT/7/WLO/1/CCJ
3

Osoba/ jednostka
organizacyjna
odpowiedzialna za
realizację celu

CELE SZCZEGÓŁOWE WLO

1

2

Wojskowej

Opracowanie programu certyfikacji,
przeprowadzenie szkoleń personelu CCJ
i auditorów

Zrealizowano

1) Stopień realizacji
zadań służących
realizacji celu w %
2) Uruchomienie
programu

4
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100%
Wartość logiczna
„TAK"

100 %

Wartość logiczna
„TAK"

L. p.

ci Ministra Obrony Narodowej na rok 2016 oraz Strategii rozwoju
Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalnoś
browskiego
w latach 2011-2020
Akademii Technicznej im. Jarosława Dą
Mierniki określające stopień realizacji celu
Numer i nazwa celu
Wartość miernika
Wartość
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
planowana do
osiągnięta
osiągnięcia
Nazwa (określenie)
na koniec okresu,
Stopień realizacji zadania
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w
na koniec roku,
miernika
planowanego
którego dotyczy
ci
planie działalnoś
Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji
celu

Stopień realizacji zadania
dodatkowego

2

3

4

którego dotyczy
plan

sprawozdanie

5

6

Wojskowej
Osoba/ jednostka
organizacyjna
odpowiedzialna za
realizację celu
Współwykonawca

CEL SZCZEGÓŁOWY — WME

1
A-3/WAT/2/WME
2

3

Zwiększenie stopnia produktywności potencjału badawczego na rzecz
obronności
Strategia rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława
Dąbrowskiego w latach 2011-2020 — Cel 3.
A-31WAT/2WME/1/PNM
Prowadzenie badań rozwojowych w zakresie
nowych rozwiązań robotów mobilnych:
„Mobilna platforma bezzałogowa".
Kontynuacja z lat 2014 i 2015.

Zrealizowano

DME/WME

Stopień realizacji
zaplanowanych zadań
służących realizacji celu
w °A

Kontynuacja Celu 2/WME/1/PNM/2015

4
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40%

40%
DME, PNM, DIB

L.p.

1

ci Ministra Obrony Narodowej na rok 2016 oraz Strategii rozwoju Wojskowej
Część A. Cele i zadania wynikaj ące z Planu działalnoś
browskiego
w latach 2011-2020
Akademii Technicznej im. Jarosława Dą
Osoba/ jednostka
Mierniki określające stopień realizacji celu
organizacyjna
Numer i nazwa celu
odpowiedzialna za
Wartość miernika
Wartość
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
realizację celu
planowana do
osiągnięta
osiągnięcia
Nazwa
(określenie)
Stopień realizacji zadania
na koniec okresu,
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w
na koniec roku
miernika
planowanego
którego dotyczy
'
planie działalności
Wspólwykonawca
którego dotyczy
sprawozdanie
Stopień realizacji zadania
Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji
plan
dodatkowego
celu
7
6
5
4
3
2

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

Stopień realizacji
zaplanowanych zadań
służących realizacji celu

100%

Zrealizowane
częściowo
,87%

Prorektorzy,
kierownicy PJO,
Kanclerz

CELE SZCZEGÓŁOWE — WCY
1. WCY
2. prof. dr hab. n. mat.
inż. Jerzy Gawinecki,
3. dr hab. inż.
Tadeusz Nowicki

A-4/WAT/3/WCY
Utrzymanie aktualnej kategorii naukowej Wydziału i kontynuowanie działań
slużących uzyskaniu wyższej kategorii.
Strategia rozwoju Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej
im. Jarosława Dąbrowskiego na lata akademickie 2012/2013 -4- 2019/2020

1.

A-4/WAT/3/WCY/1/DKN
Zwiększenie liczby publikacji
wysokopunktowanych

2.

A-4/WAT/3NVCY/2/DKN
Realizacja aktualnych i pozyskiwanie nowych
projektów

Cel zrealizowano

Cel zrealizowano

1. WCY
2. prof. dr hab. n. mat.

Wzrost liczby publikacji
M/. Jerzy Gawinecki,
10
10
wysokopunktowanych
3. dr hab. inż. Tadeusz
w%
Nowicki
Wzrost liczby projektów
w%

36/76

10

38

1. WCY
2. prof. dr hab. n. mat.
inż. Jerzy Gawinecki,
3. dr ha b. ini. Tadeusz
Noici
w k

L.p.

Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2016 oraz Strategii rozwoju
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020
Mierniki określające stopień realizacji celu
Numer i nazwa celu
Wartość miernika
Wartość
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
planowana do
osiągnięta
osiągnięcia
Nazwa
(określenie)
Stopień realizacji zadania
na koniec okresu,
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w
na koniec roku,
miernika
planowanego
którego dotyczY
planie działalności
Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji
celu

Stopień realizacji zadania
dodatkowego

2

3

1

4

A-4/WAT/4/WEL
Kreowanie wizerunku WEL WAT, jako elitarnego wydziału prowadzącego
działalność dydaktyczną i naukową na wysokim poziomie, atrakcyjną dla
przyszłych oficerów SZ RP oraz armii innych pa ństw, a także przyszłych
pracowników różnych sektorów gospodarki i administracji
Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020 cel Nr 4
Strategia rozwoju Wydzialu Elektroniki WAT na lata 2011-2020, cel Nr 4

A-4/VVAT/4/WEL/1/DKN
3

sprawozdanie

5

6

100%

00/0

Osoba/ jednostka
organizacyjna
odpowiedzialna za
realizacji? celu
Wspólwykonawca

7

CELE SZCZEGÓŁOWE — WEL

1

2

którego dotyczy
plan

Wojskowej

Uzyskanie akredytacji przez Komisję
Akredytacyjną Uczelni Technicznych dla
kierunku studiów Elektronika i Telekomunikacja

Dot. zad.1:
Stopień realizacji
zaplanowanych zadań
służących realizacji celu
Dot. zad. 2.:
Stopień realizacji
zaplanowanych zadań
służących realizacji celu
Dot. zad. 3:
liczba publikacji z listy A
MNiSW >5
liczba publikacji z listy B
MNiSW >10

Nie zrealizowano

(Utrzymanie wysokiej kategorii naukowej wydziału)

37/76

Dziekan WEL
100%

100?

>5
>10
WEL

L.p.

Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2016 oraz Strategii rozwoju Wojskowej
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020
Osoba/ jednostka
Mierniki określające stopień realizacji celu
organizacyjna
Numer i nazwa celu
Wartość
odpowiedzialna za
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Wartość
miernika
realizację celu
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w
planie działalności
dodatkowe
zadania służące realizacji
Podjęte
celu

Stopień realizacji zadania
planowanego

2

3

1

Nazwa (określenie)
miernika

planowana do
osiągnięcia
na koniec roku,
którego dotyczy
plan

osiągnięta
na koniec okresu,
którego dotyczy
sprawozdanie

4

5

6

Stopień realizacji zadania
dodatkowego

wspólwykonawca

7

CELE SZCZEGÓŁOWE WEL — ciąg dalszy

1
A-4/WAT/4/WEL
2

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

DKN WEL

Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020 cel Nr 4
Strategia rozwoju Wydziału Elektroniki WAT na lata 2011-2020, cel Nr 4

3

A-4/WAT/4/WEL/2/DKN
Udział w organizacji i przygotowaniu konferencji
naukowo-technicznej KNTWEI6 (wspólnie z
ITK)
»IX konferencja „Urządzenia i Systemy
radioelektroniczne UiSR 2016"<<

Zrealizowano

(Wdrażanie strategii promocyjnej i komunikacyjnej
WEL)

A-4ANAT/4/VVEL/3/DKN
Publikacje w punktowanych czasopismach
krajowych i zagranicznych
4

(Utrzymanie wysokiej kategorii naukowej wydziału
poprzez publikowanie wyników badań prowadzonych
przez zespoły naukowe w prestiżowych czasopismach
o obiegu międzynarodowym oraz wdrożenia wyników
działalności badawczej).

Zrealizowano

Dot. zad.1: Stopień realizacji
zaplanowanych zadań
służących realizacji celu
Dot. zad. 2.: Stopień realizacji
zaplanowanych zadań
służących realizacji celu
Dot. zad. 3:
liczba publikacji z listy A
MNiSW >5
liczba publikacji z listy B
MNiSW >10

5
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100%

O%

100%

100%

>5
>10

19
86

WEL

WEL

L.p.

Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2016 oraz Strategii rozwoju Wojskowej
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020
Osoba/ jednostka
Mierniki określające stopień realizacji celu
organizacyjna
Numer i nazwa celu
Wartość
odpowiedzialna za
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Wartość
miernika
realizacji? celu
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w
planie działalności
Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji
celu

Stopień realizacji zadania
planowanego

2

3

1

planowana do
osiągnięcia
na koniec roku,
którego dotyczy
plan

osiągnięta
na koniec okresu,
którego dotyczy
sprawozdanie

4

5

6

7

Stopień realizacji
zaplanowanych celów
szczegółowych i zadań
służących ich realizacji
(w °/0)

100%

Zrealizowane
częściowo
-.61%

Prorektorzy,
Kierownicy PJO,
Kanclerz

Stopień realizacji zadania
dodatkowego

A-5/WAT
1

Nazwa (określenie)
miernika

Tworzenie nowoczesnej infrastruktury uczelni, pozwalającej na
prowadzenie działalności dydaktycznej i badawczej na wysokim poziomie.
Strategia rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława
Dąbrowskiego w latach 2011-2020.
Strategia rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego
w latach 2011-2020 - Cel 5.

Współwykonawca

CELE SZCZEGÓŁOWE — PRN

2
A-5/WAT/5/PRN
3

4

Efektywne wykorzystanie i modernizacja infrastruktury w kierunku
zabezpieczenia potrzeb
rz uczelni, w tym doskonalenia procesów
bibliotecznych i usług informacyjnych.
Strategia rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława
Dąbrowskiego w latach 2011-2020 - Cel 5.
A-4/WAT/5/PRN/1/BGŁ
nienie otoczenia informatycznego
Unowocześ
BGŁ

BGł
W trakcie realizacji

PRN
Stopień realizacji
zaplanowanych zadań
służących realizacji celu
(w %)

5
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100%

90%
BGŁ

L.p.

Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2016 oraz Strategii rozwoju Wojskowej
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020
Osoba/ jednostka
Mierniki określające stopień realizacji celu
organizacyjna
Numer i nazwa celu
Wartość
odpowiedzialna za
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Wartość
miernika
realizację celu
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w
planie działalności
Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji
celu

Stopień realizacji zadania
planowanego

2

3

Nazwa (określenie)
miernika

planowana do
osiągnięcia
na koniec roku,
którego dotyczy
plan

osiągnięta
na koniec okresu,
którego dotyczY
sprawozdanie

4

5

6

Stopień realizacji zadania
dodatkowego

Współwykonawca

CELE SZCZEGÓŁOWE — WEL
A-5/WAT/5/WEL
2

13

4

Tworzenie nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej i laboratoryjnej WEL,
pozwalającej na prowadzenie działalności dydaktycznej i badawczej na
wysokim poziomie dla potrzeb SZ RP jako jedynej w kraju takiej uczelni
Strategia rozwoju Wydziału Elektroniki WAT na lata 2011-2020, cel Nr 5
A-5/WAT/5/WEL/1/DKN
Rozpoczęcie budowy Naukowo-Dydaktycznego
Centrum Radiowego, realizowanego w ramach
umowy offsetowej pomiędzy Harris Co. i WAT
(Poddanie pod zamówienia publiczne gotowego
projektu budowy Centrum Radiowego dla potrzeb
MON)
A-5/WAT/5/WEL/2/DKN
budowę
pod
przygotowań
Rozpoczęcie
Naukowo-Dydaktycznego Centrum Radiowego,
realizowanego w ramach umowy offsetowej
pomiędzy Harris Co. i WAT.

DKN WEL

Nie zrealizowano

WEL
Stopień realizacji
zaplanowanych zadań
służących realizacji celu

Nie zrealizowano

100%

0%

WEL

5
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L.p.

Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2016 oraz Strategii rozwoju Wojskowej
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020
Osoba/ jednostka
Mierniki określające stopień realizacji celu
organizacyjna
Numer i nazwa celu
Wartość
odpowiedzialna za
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Wartość
miernika
realizację celu
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w
planie działalności
Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji
celu

Stopień realizacji zadania
planowanego

2

3

1

Nazwa (określenie)
miernika

planowana do
osiągnięcia
na koniec roku,
którego dotyczy
plan

osiągnięta
na koniec okresu,
którego dotyczy
sprawozdanie

4

5

6

Stopień realizacji zadania
dodatkowego

wspólwykonawca

7

CELE SZCZEGÓŁOWE — WIG

1
A-5/VVAT/1/WIG
2

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury badawczej Wydziału —
Modernizacja mikropoligonu
Strategia rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława

KKB

Dąbrowskiego w latach 2011-2020 — Cel 5

13

2.4

A-5/WAT/1/WIG/1/KKB
założeń
Przygotowanie
mikropoligonu

modernizacji

A-5/WAT/1/WIG/2/KKB
Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania w
sprawie udzielenia zamówienia publicznego na
wykonanie „Dokumentacji modernizacji
mikropoligonu"

Zrealizowano

Przygotowanie
dokumentacji i złożenie
wniosku o wszczęcie
postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego

KKB
1 kpi.

50 %

KKB

Nie zrealizowano

5
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L.p.

ci Ministra Obrony Naroaowej na rok 2016 oraz Strategii rozwoju Wojskowej
Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalnoś
browskiego
w latach 2011-2020
Akademii Technicznej im. Jarosława Dą
Osoba/ jednostka
Mierniki określające stopień realizacji celu
organizacyjna
Numer i nazwa celu
odpowiedzialna za
Wartość
Wartość
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
realizację celu
miernika
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w
planie działalności
Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji
celu

Stopień realizacji zadania
planowanego

2

3

Nazwa (określenie)
miernika

planowana do
osiągnięcia
na koniec roku,
którego dotyczy
plan

osiągnięta
na koniec okresu,
którego dotyczy
sprawozdanie

4

5

6

Stopień realizacji zadania
dodatkowego

CELE SZCZEGÓŁOWE — WIG

1

A-5/WAT/2/WIG
2

3

4

Wspótwykonawca

KKIiK

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury badawczej Wydziału — Stanowisko
pomiarowo-badawcze
A-5/WAT/2/WIG/1/KKIiK
Przygotowanie założeń budowy stanowiska
pomiarowo-badawczego
A-5/WAT/Z/WIG/2/KKIiK
Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania w

KKIiK

Zrealizowano

Zrealizowano

KKIiK /SZP

sprawie udzielenia zamówienia publicznego na
„Opracowanie dokumentacji budowy

stanowiska pomiarowo-badawczego"

Uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na budowę

Decyzja
właściwego
organu
„TAK"

TAK

Zrealizowano

5

A-5/WAT/2/WIG/3/KKIiK
Ogłoszenie postępowania
A-5/WAT/2/WIG/4/KKIiK
Wybór wykonawcy

Zrealizowano

SZP/LOG/ KKIiK

6

A-5/WAT/2/WIG/5/KKIiK
Odbiór dokumentacji

Zrealizowano

LOG/ KKIiK

7

A-5/WAT/2/WIG/6/KKIiK
Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na budowę

Zrealizowano

LOG

8

9
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SZP/LOG

L.p.

ci Ministra Obrony Narodowej na rok 2016 oraz Strategii rozwoju Wojskowej
Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalnoś
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020
Osoba/ jednostka
Mierniki określające stopień realizacji celu
organizacyjna
Numer i nazwa celu
Wartość
odpowiedzialna za
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Wartość
miernika
realizację celu
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w
planie działalności
Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji
celu

Stopień realizacji zadania
planowanego

2

3

1

Nazwa (określenie)
miernika

Stopień realizacji zadania
dodatkowego

4

planowana do
osiągnięcia
na koniec roku,
którego dotyczy
plan

osiągnięta
na koniec okresu,
którego dotyczy
sprawozdanie

5

6

Dyrektor Instytutu
Logistyki Wydziału
Logistyki

A-5/WAT/8/WLO

3

7

CELE SZCZEGÓŁOWE — WLO

1

2

Wspólwykonawca

Utworzenie laboratorium „Modelowanie sieci logistycznych"
Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020, cel Nr 5

A-5/WAT/8/WL0/1/ILG
Opracowanie koncepcji oraz rozwój bazy
laboratoryjnej, organizacja laboratorium:
„Modelowanie sieci logistycznych"

Zrealizowano

Stopień realizacji zadań
służących realizacji celu w
%

100%

Uruchomienie laboratorium

Wartość
logiczna „TAK"

4
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100%
Wartość logiczna
„TAK"

ILG

L.p.

ci Ministra Obrony Narodowej na rok 2016 oraz Strategii rozwoju Wojskowej
Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalnoś
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020
Osoba/ jednostka
Mierniki określające stopień realizacji celu
organizacyjna
Numer i nazwa celu
Wartość
odpowiedzialna za
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Wartość
miernika
realizację celu
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w
planie działalności
Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji
celu

Stopień realizacji zadania
planowanego

2

3

1

Nazwa (określenie)
miernika

planowana do
osiągnięcia
na koniec roku,
którego dotyczy
plan

osiągnięta
na koniec okresu,
którego dotyczy
sprawozdanie

4

5

6

Stopień realizacji zadania
dodatkowego

Współwykonawca

7

CELE SZCZEGÓŁOWE — WME

1
A-5/WAT/3/WME
2

13

Tworzenie nowoczesnej infrastruktury uczelni, pozwalającej na
prowadzenie działalnoś ci dydaktycznej i badawczej na wysokim poziomie.
Strategia rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława
Dąbrowskiego w latach 2011-2020 — Cel 5.
A-5/WAT/3/WME/1/DIB
Rozbudowa bazy dydaktycznej budynku nr 54
(w tym wykonanie przyłącza wraz z instalacją
kontenerowej stacji transformatorowej o mocy
do 1,2 MW)

Zrealizowano

DME/WME

Stopień realizacji
zaplanowanych zadań
zap
służących realizacji celu
(w %)

Kontynuacja z lat 2014 i 2015.

Kontynuacja Celu 3WME/1/DIB/2015

4
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80%

80%
DME, DIB

L. p.

1

ci Ministra Obrony Narodowej na rok 2016 oraz Strategii rozwoju Wojskowej
Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalnoś
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020
Osoba/ jednostka
Mierniki określające stopień realizacji celu
organizacyjna
Numer i nazwa celu
Wartość
odpowiedzialna za
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Wartość
miernika
realizację celu
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w
planie działalności
Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji
celu

Stopień realizacji zadania
planowanego

2

3

Nazwa (określenie)
miernika

planowana do
osiągnięcia
na koniec roku,
którego dotyczy
plan

osiągnięta
na koniec okresu,
którego dotyczY
sprawozdanie

4

5

6

Stopień realizacji zadania
dodatkowego

A-5/WAT/3/WTC

3

4

7

CELE SZCZEGÓŁOWE — WTC

1

2

Współwykonawca

Dziekan WTC

Tworzenie nowoczesnej infrastruktury uczelni, pozwalającej na prowadzenie
działalności dydaktycznej i badawczej na wysokim poziomie
Strategia rozwoju WAT, cel Nr 5
A-5/WAT/3/WTC/1/WTC
Budowa laboratorium procesingu i
charakteryzacji warstw epitaksjalnych z HgCdTe
i supersieci II typu z InAs/GaSb

Zrealizowano częściowo
10%

A-5/WAT/2/WTC/2/WTC/I0E
Utworzenie Mazowieckiego Centrum Fotoniki
Stosowanej - CEFOS

Zrealizowano częściowo
10%

WTC
Stopień realizacji zadań w

5
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50%

10°/

WTC, 10E

L.p.

ci Ministra Obrony Narodowej na rok 2016 oraz Strategii rozwoju
Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalnoś
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020
Mierniki określające stopień realizacji celu
Numer i nazwa celu
Wartość
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Wartość
miernika
osiągnięta
p lanowana do
Nazwa (określenie)
Stopień realizacji zadania
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w
na koniec okresu,
osiągnięcia
planowanego
miernika
planie działalności
którego dotyczy
na koniec roku,
Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji
celu

Stopień realizacji zadania
dodatkowego

2

3

1

4

którego dotyczy
plan

sprawozdanie

5

6

A-5/WAT/2/10E

wspólwykonawca

7

Dyrektor IOE

Tworzenie nowoczesnej infrastruktury uczelni (10E), pozwalającej na
prowadzenie działalności dydaktycznej i badawczej na wysokim poziomie.
Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020, cel Nr 5

A-5/WAT/2/10E/1/ADM
3

Osoba/ jednostka
organizacyjna
odpowiedzialna za
realizację celu

CELE SZCZEGÓŁOWE —10E

1

2

Wojskowej

Rozbudowa i adaptacja budynku nr 137 na
Laboratorium Badań Systemu Laserowego
Dużej Mocy — opracowanie projektu rozbudowy
i adaptacji budynku 137

Zrealizowano
100%

Stopień realizacji
zaplanowanych zadań
służących realizacji celu (w
%)

4
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100%

100%

10E
Kierownik
Administracyjny

L.p.

Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2016 oraz Strategii rozwoju Wojskowej
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020
Osoba/ jednostka
Mierniki określające stopień realizacji celu
organizacyjna
Numer i nazwa celu
Wartość
odpowiedzialna za
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Wartość
miernika
realizację celu
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w
planie działalności

Stopień realizacji zadania
planowanego

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji
celu

Stopień realizacji zadania
dodatkowego

2

3

1

Nazwa (określenie)
miernika

4

planowana do
osiągnięcia
na koniec roku,
którego dotyczy
plan

osiągnięta
na koniec okresu,
którego dotyczy
sprawozdanie

5

6

10 826 606 zł.
MON

6 445 527,00 zł

Wspólwykonawca

7

CELE SZCZEGÓŁOWE — KAN

1

A-5/WAT/1/KAN
2

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

A-5/WAT/1/KAN/1/LOG/1/DIR Budowa
3

Akademika Wojskowego nr 3
— kontynuacja, zadania zostanie umieszczona w
planie inwestycji na 2016 rok.
10 826 606 zl MON
całość: 29 800 000,00 zł . Realizacja: 2015-2018

Zrealizowane częściowo

Wartość zrealizowanych
robót w z1

- '
4
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DIR + KWE

L.p.

Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2016 oraz Strategii rozwoju Wojskowej
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020
Osoba/ jednostka
Mierniki określające stopień realizacji celu
organizacyjna
Numer i nazwa celu
Wartość
odpowiedzialna za
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Wartość
miernika
realizację celu
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w
planie działalności
dodatkowe
zadania służące realizacji
Podjęte
celu

Stopień realizacji zadania
planowanego

2

3

Nazwa (określenie)
miernika

Stopień realizacji zadania
dodatkowego
4

planowana do
osiągnięcia
na koniec roku,
którego dotyczy
plan
5

osiągnięta
na koniec okresu,
którego dotyczy
sprawozdanie

wspólwykonawca

CELE SZCZEGÓŁOWE — KAN

1

A-5/WAT/2/KAN
2

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

DIR

A-5/VVAT/2/KAN/1/LOG/1/DIR
Przebudowa Ośrodka Szkoleniowo —
Sportowego
3

DIR + KWE

Zrealizowane częściowo

2 784 006 zł. SW
całość: 18 066 100 zł
Realizacja: 2011-2017

Wartość zrealizowanych
robót w zł

3 561 525 zl. ŚW
1 608 438 zł. FPM

4 243 590 zł ŚW
2 250 000 zł. JW

A-5/WAT/2/KAN/2/LOG/2/DIR
Przebudowa częściowa wraz z remontem
pomieszczeń DS.4
4

Zrealizowane

DIR + KWE

1 608 438 zt. FPM
777 519 zł. ŚW
calość: 8 078 438 zł
Realizacja: 2015-2016

5

48/76

L.p.

Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2016 oraz Strategii rozwoju Wojskowej
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020
Osoba/ jednostka
Mierniki określające stopień realizacji celu
organizacyjna
Numer i nazwa celu
Wartość
odpowiedzialna za
miernika
Wartość
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
osiągnięta
realizację celu
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w
planie działalności

Stopień realizacji zadania
planowanego

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji
celu

Stopień realizacji zadania
dodatkowego

2

3

1

Nazwa (określenie)
miernika

4

planowana do
osiągnięcia
na koniec roku,
którego dotyczy
plan

na koniec
okresu,
którego
dotyczy
sprawozdanie

Wspólwykonawca

5

6

7

10 mln zI

2,9 mln zł

KANCLERZ

2,5 mln zł

3,4 mln zt

10 mln zi

3,53 mln zł

7,0 mln zł

6,7 mln zł

CELE SZCZEGÓŁOWE — KAN

1
A-5/WAT/3/KAN
2

Racjonalne wykorzystanie środków finansowych uczelni na rozwój
infrastruktury z jednoczesnym utrzymaniem zrównoważonego bilansu
finansowego poprzez opracowanie
Planu Rzeczowo-Finansowego WAT
Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020, Cel strategiczny Nr 5

3

A-5/WAT/3/KAN/1/KWE —
Wydzielenie niezbędnych środków
przeznaczonych na remonty centralne

4

A-5NVAT/3/KAN/2/KWE —
Wydzielenie środków przeznaczonych na
zakupy środków trwałych służących
działalności dydaktycznej

5

A-5/WAT/3/KAN/3/KWE —
Wypracowanie zysku w wysokości
zapewniającej bieżące finansowanie zadań
inwestycyjnych,

Zrealizowane częściowo

A-5/WAT/3/KAN/4/KWE
Zapewnienie sfinansowania wkładu własnego
w realizowanych projektach i
przedsięwzięciach a także spłaty zobowiązań z
tytułu kredytu JESSICA.

Zrealizowane częściowo

6

Nie zrealizowane

Zrealizowane

49/76

A-5/WAT/3/KAN/1/KWE
wartość środków
przeznaczonych na remonty
centralne
A-5/WATl3/KAN/21KWE —
wartość środków
przeznaczonych na zakupy
środków trwałych służących
działalności dydaktycznej
A-5/WAT/3/KAN/3/KWE
wypracowanie zysku w
wysokości zapewniającej
bieżące finansowanie zadań
inwestycyjnych,
A-5/WAT/3/KAN/4/KWE
zapewnienie sfinansowania
wkładu własnego w
realizowanych projektach i
przedsięwzięciach oraz
spłaty zobowiązań z tytułu
kredytu JESSICA

Powyższe
realizowane jest na
podstawie PRF
poszczególnych j.o.
WAT oraz decyzji i
celów ustalonych w
WAT na dany rok.
KWESTOR

L. p.

ci Ministra Obrony Narodowej na rok 2016 oraz Strategii rozwoju Wojskowej
Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalnoś
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020
Osoba/ jednostka
Mierniki określające stopień realizacji celu
organizacyjna
Numer i nazwa celu
Wartość
Wartość
odpowiedzialna za
osiągnięta
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
miernika
realizację celu
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w
planie działalności

Stopień realizacji zadania
planowanego

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji
celu

Stopień realizacji zadania
dodatkowego

2

3

1

Nazwa (określenie)
miernika

planowana do
osiągnięcia
na koniec roku,
którego dotyczy
plan

na koniec
okresu,
którego
dotyczy
sprawozdanie

Wspólwykonawca

4

5

6

7

2,5 mln zł

0,4 mln zł

KANCLERZ
KWESTOR

1,5 mln zł

21,1 mln zł

4,0 mln zł.

1,0 mln zł

90-100%

103%

CELE SZCZEGOŁOWE — KAN — ciąg dalszy

7

A-5/WAT/3/KAN
8

Racjonalne wykorzystanie środków finansowych uczelni na rozwój
infrastruktury z jednoczesnym utrzymaniem zrównoważonego bilansu
finansowego poprzez opracowanie Planu Rzeczowo-Finansowego WAT
Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020, Cel strategiczny Nr 5

9

A-5/WAT/3/KAN/5/KWE — sfinansowanie
trwających przedsięwzięć inwestycyjnych oraz
finansowanie wkładu własnego w realizowanych
projektach,

Zrealizowane częściowo

10

A-5NVAT/3/KAN/6/KWE — sfinansowanie
przedsięwzięć modernizacyjnych infrastruktury
budowlanej związanych z bieżącymi potrzebami
Akademii,

Zrealizowane

11

A-5NVAT13/KAN/7/KWE — sfinansowanie wartość
wkładu własnego w aplikowanych nowych
wnioskach inwestycyjnych i projektach
finansowanych ze UE (bez względu na zakres
przedmiotowy tj. budowlany, badawczy,
szkoleniowy, inwestycyjny itp.)

Zrealizowane

A-5NVAT/3/KAN/5/KWE
wartość planowanego wkładu
własnego na trwające
przedsięwzięcia inwestycyjne oraz
finansowanie w realizowanych
projektach,
A-5NVAT/3/KAN/6/KWE
wartość planowanych nakładów na
przedsięwzięcia modernizacyjne
infrastruktury budowlanej
związanych z bieżącymi
potrzebami Akademii,
A-5NVAT/3/KAN/71KWE
wartość planowanego wkładu
własnego w aplikowanych nowych
wnioskach inwestycyjnych i
projektach finansowanych ze
środków krajowych oraz środków
UE (bez względu na zakres
przedmiotowy tj. budowlany,
badawczy, szkoleniowy,
inwestycyjny itp.)

Powyższe realizowane
jest na podstawie
potrzeb i wniosków
Składanych przez
poszczególnych j.o. WAT
do Logistyki w zakresie
budowlanym i
zaakceptowanych przez
Kanclerza, do Prorektora
ds. rozwoju w zakresie
projektów
strategicznych i
informatycznych oraz
Prorektora ds. nauki w
zakresie projektów
badawczych
KWESTOR

Stopień realizacji wszystkich
zadań (1-7) w

12
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L.p.

1

ci Ministra Obrony Narodowej na rok 2016 oraz Strategii rozwoju Wojskowej
Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalnoś
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020
Osoba/ jednostka
Mierniki określające stopień realizacji celu
organizacyjna
Numer i nazwa celu
Wartość
odpowiedzialna za
Wartość
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
miernika
realizację celu
osiągnięta
planowana do
na
koniec
Nazwa (określenie)
Stopień realizacji zadania
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w
osiągnięcia
okresu, którego
planowanego
miernika
planie działalności
na koniec roku,
Współwykonawca
dotyczy
Stopień realizacji zadania
którego dotyczy
Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji
sprawozdanie
dodatkowego
plan
celu
7
6
5
4
3
2

A-6/WAT
i

2

3

4

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

Stopień realizacji
zaplanowanych celów
szczegółowych i zadań
służących ich realizacji
(w %)

100%

Zrealizowane
100 %

Prorektorzy,
Kierownicy PJO,
Kanclerz

CELE SZCZEGÓŁOWE — PRK
A-6/WAT/2/PRK
Poszerzenie międzynarodowej współpracy poprzez realizację umów o wymianie
kadry naukowej i studentów w ramach programu ERASMUS+
Strategia rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława
Liczba osób z WAT
Dąbrowskiego w latach 2011-2020. Cel Nr 6.1.
skierowanych do instytucji
zagranicznych (uczelnie i
praktyki).
Zrealizowane
A-6/WAT/2/PRK/1/DOK
(ponad plan w części „liczba
Liczba osób z instytucji
Doskonalenie uczestnictwa w programie
osób przyjeżdżających do
zagranicznych będących w
ERASMUS+
WAT")
WAT.

5
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PRK

52

52

10

15

DOKI
koordynatorzy
wydzialowi:
WCY, WEL, WIG,
WLO, WME, WML,
WTC, 10E

L.p.

1

ci Ministra Obrony Narodowej na rok 2016 oraz Strategii rozwoju Wojskowej
Część A. Cele i zadania wynikaj ące z Planu działalnoś
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020
Osoba/ jednostka
Mierniki określające stopień realizacji celu
organizacyjna
Numer i nazwa celu
Wartość
odpowiedzialna za
Wartość
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
miernika
realizację celu
osiągnięta
planowana do
na
koniec
Nazwa (określenie)
Stopień realizacji zadania
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w
osiągnięcia
okresu, którego
planowanego
miernika
planie działalności
na koniec roku,
Wspólwykonawca
do tyczy
realizacji
zadania
którego
dotyczy
Stopień
ce
realizacji
Podjęte dodatkowe zadania służą
sprawozdanie
dodatkowego
plan
celu
7
6
5
4
3
2
CELE SZCZEGÓŁOWE — PRN

1

2

A-6/WAT/6/PRN
Koordynacja międzynarodowej współpracy naukowej WAT
Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020, cel Nr 6

3

A-6NVAT/6/PRN/1/DNA
Wsparcie PJO w poszerzaniu międzynarodowej
współpracy naukowej — Proces ciągły

PRN

Zadanie zrealizowane

4
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Stopień realizacji
zaplanowanych celów i
zadań (w %)

90%

90%

DNA

Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2016 oraz Strategii rozwoju Wojskowej
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020
Osoba/ jednostka
Mierniki określające stopień realizacji celu
organizacyjna
Numer i nazwa celu
L.p.

Wartość
osiągnięta
na koniec
okresu, którego
dotyczy
sprawozdanie

odpowiedzialna za
realizację celu

Nazwa (określenie)
miernika

Wartość
miernika
planowana do
osiągnięcia
na koniec roku,
którego dotyczy
plan

4

5

6

7

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w
planie działalności

Stopień realizacji zadania
planowanego

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji
celu

Stopień realizacji zadania
dodatkowego

2

3

1

CELE SZCZEGÓŁOWE — WCY

1
A-6/WAT/4/WCY
2

Rozwój współ pracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowobadawczymi i naukowo-dydaktycznymi, służącej utworzeniu korzystniejszych
warunków do prowadzenia działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej.
Strategia rozwoju Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej im.
Jarosława Dąbrowskiego na lata akademickie 2012/2013 ÷ 2019/2020

A-6/VVAT/4/WCY/1/DKN
3

Organizacja i przeprowadzenie posiedzeń
Rady ds. kwalifikacji absolwentów WCY

Liczba firm, z którymi
zawarto umowy o
współpracy

Cel zrealizowano

Wzrost liczby umów
o współpracy w %

A-6/WAT/4/WCY/2/DKN
4

Wspótwykonawca

Procedowanie zawarcia umów i współ-pracy
oraz umów konsorcyjnych.

Cel zrealizowano

5
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35

41

10 %

26

1. WCY
2. prof. dr hab. n. mat.
inż. Jerzy
Gawinecki,
3. dr hab. inż.
Kazimierz Worwa
4. dr hab. inż. Tadeusz
Nowicki
1.WCY
2. prof. dr hab. n. mat.
inż. Jerzy
Gawinecki,
3. dr hab. inż.
Kazimierz Worwa
1. WCY
2. prof. dr hab. n. mat.
ini. Jerzy
Gawineck i,
3. dr hab. inż.
Kazimierz Worwa
4. dr hab. inż.
Tadeusz Nowicki

L.p.

1

Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2016 oraz Strategii rozwoju Wojskowej
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020
Osoba/ jednostka
Mierniki określające stopień realizacji celu
organizacyjna
Numer i nazwa celu
Wartość
odpowiedzialna za
Wartość
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
miernika
realizację celu
osiągnięta
planowana do
na koniec
Nazwa (określenie)
Stopień realizacji zadania
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w
osiągnięcia
okresu, którego
planowanego
miernika
planie działalności
na koniec roku,
Współwykonawca
dotyczy
realizacji
zadania
Stopień
realizacji
którego
dotyczy
żące
Podjęte dodatkowe zadania słu
sprawozdanie
dodatkowego
plan
celu
7
6
5
4
3
2
CELE SZCZEGÓŁOWE — WTC

1

A-6/WAT/4/WTC
2

3

Ustawiczne poszerzanie międzynarodowej współ pracy naukowej i dydaktycznej
WAT poprzez wspólne prowadzenie projektów naukowych oraz wymianę kadry
naukowej i studentów
Strategia rozwoju WAT, cel Nr 6
A-6/WAT/4/WTC/1/WTC
Rozpoczęcie współpracy z firmą Raytheon

Dziekan WTC

Zrealizowane
100%

WTC
Stopień realizacji zadań
w °A

4

A-6NVAT/4ANTC/2ANTC
Realizacja projektu naukowego z agendą
mnisterstwaobrony Wielkiej Brytanii - Defence
Science and Technology Laboratory

Zrealizowane
100%

50%

50%
WTC

5
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Część B. Inne cele i zadania Wojskowej Akademii technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego na rok 2016
Część B. Inne cele i zadania Wojskowej Akademii technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego na rok 2016.
Mierniki określające stopień realizacji celu

Numer i nazwa celu
L.p.

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w
planie działalności
Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji
celu

Stopień realizacji zadania
planowanego

2

3

Nazwa (określenie)
miernika

Stopień realizacji zadania
dodatkowego
4

Wartość
miernika
planowana do
osiągnięcia
na koniec roku,
którego dotyczy
plan
5

Wartość
osiągnięta
na koniec
okresu, którego
dotyczy
sprawozdanie
6

B-1/WAT/3/PRR

3

Współwykonawca

CELE SZCZEGÓŁOWE — PRR

1

2

Osoba/ jednostka
organizacyjna
odpowiedzialna za
realizację celu

PRR, GSK

Poprawa skuteczności i efektywności funkcjonowania kontroli zarządczej
w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosiawa Dąbrowskiego

B-1/WAT/3/PRR/1/GSK
Przeprowadzenia szkoleń w zakresie kontroli
zarządczej, w tym planowania działalności oraz
zarządzania ryzykiem dla kierownictwa akademii
i kadry zarządzającej średniego i niższego
szczebla

1 Skrócenie czasu
opracowania i weryfikacji
propozycji do Planu
działalności WAT (w %)
2 Zmniejszenie liczby uwag
do propozycji zgłaszanych
przez prorektorów,
kanclerza i p.j.o. do Planu
działalności WAT
i Rejestru ryzyka WAT
(w %)

Zrealizowane
(2 szkolenia)

4
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30

-- ,30

GSK
50

,30%

Część B. Inne cele i zadania Wojskowej Akademii technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego na rok 2016.
Mierniki określające stopień realizacji celu

Numer i nazwa celu
L.p.

1

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym

Stopień realizacji zadania
dodatkowego

2

3

4

Wartość
osiągnięta
na koniec
okresu, którego
dotyczy
sprawozdanie

Współwykonawca

6

7

7

PRS/DSS
DSS
DSS

CELE SZCZEGÓŁOWE — PRS

1

2

B-2/WAT/4/PRS
Upowszechnianie wiedzy politechnicznej w szkołach ponadgimnazjalnych
§ 31 ust.2 pkt.1 Regulaminu organizacyjnego WAT stanowiącego załącznika
do Zarządzenia nr 2/RKR/2013 z dnia 1.02.2013r.

3

B-2/WAT/4/PRS/1/DSS
Intensyfikacja współ-pracy ze szkołami
ponadgimnazjalnymi oraz samorządami
terytorialnymi

4

Nazwa (określenie)
miernika

Stopień realizacji zadania
planowanego

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

Wartość
miernika
planowana do
osiągnięcia
na koniec roku,
którego dotyczy
plan
5

Osoba/ jednostka
organizacyjna
odpowiedzialna za
realizację celu

B-2ANAT/4/PRS/2/DSS
Organizacja Konkursu Matematycznego im. S.
Kaliskiego dla uczniów szkól
ponadgimnazjalnych

Zrealizowane częściowo

Liczba podpisanych nowych
listów intencyjnych
Organizacja i
przeprowadzenie konkursu

Zrealizowane

5
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15
Wartość
logiczna „TAK"

TAK

Część B. Inne cele i zadania Wojskowej Akademii technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego na rok 2016.
Mierniki określające stopień realizacji celu

Numer i nazwa celu
L.p.

1

2

3

4

Nazwa (określenie)
miernika

Wartość
miernika
planowana do
osiągnięcia
na koniec roku,
którego dotyczy
plan

Wartość
osiągnięta
na koniec
okresu, którego
dotyczy
sprawozdanie

4

5

6

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie
działalności

Stopień realizacji zadania
planowanego

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu

Stopień realizacji zadania
dodatkowego

2

3

Osoba/ jednostka
organizacyjna
odpowiedzialna za
realizację celu

Współwykonawca

CELE SZCZEGÓŁOWE — KAN
B-3/WAT/4/KAN
Poprawa efektywności funkcjonowania i usprawnienie działania komórek
administracji w zakresie działalności administracyjnej i finansowej.
Tworzenie nowoczesnej infrastruktury uczelni, pozwalającej na prowadzenie
działalności dydaktycznej i badawczej na wysokim poziomie.
Statut WAT: § 79 ust. 3 i § 80
Obwieszczenie Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława
Dąbrowskiego Nr 4/WAT/2015 z dnia 17 listopada 2015 r w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu WAT,
B-3NVAT/4/KAN/1/KWE
Weryfikacja i aktualizacja zakresu działania
Zrealizowane częściowo
komórek organizacyjnych do zachodzących
zmian wewnętrznych i zewnętrznych
B-3/WAT/4/KAN/2/KWE
Weryfikacja i aktualizacja procedur ISO 9001:2000
Zrealizowane
oraz wewnętrznych aktów prawnych w zakresie
działalności administracyjnej i finansowej

KANCLERZ
i. % zweryfikowanych
wewnętrznych aktów
prawnych
2. Wydanie skorygowanych
zakresów działania i
wewnętrznych aktów
prawnych
3. Wydanie nowych lub
znowelizowanych
wewnętrznych aktów
prawnych

5
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50-70%
70%
Wartość
logiczna „TAK"

Wartość
logiczna „TAK"

TAK

KWESTOR

TAK
KWESTOR

II.

CZĘŚĆ OPISOWA

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI CELÓW PIONU FUNKCJONALNEGO (PODSTAWOWEJ JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ) OBJĘTYCH „PLANEM DZIAŁALNO ŚCI WAT NA ROK 2016"
(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 2016
oraz Strategii rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020"
A-1/WAT — s. 5.
STRATEGICZNY CEL ROZWOJU:
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.
A-1/WAT/3/PRN/6/BGŁ — s. 8.
Cel szczegółowy:
Digitalizacja skryptów i archiwalnych podręczników WAT, zgromadzonych w BGŁ - tworzenie biblioteki cyfrowej
archiwalnego zasobu bibliotecznego:
Przyczyna niepełnej realizacji planu: stan materiał ów do digitalizacji wymagający odpowiedniego przygotowania (rozszycie), zła
jakość skryptów (barwa, ostrość), konieczność ponownego skanowania.
- podjęte działania: szczegół owa kontrola wykonanych skanów, zwiększenie liczby osób skanujących
A-1/WAT/3/PRN/7/BGŁ — s. 9.
Cel szczeqółowy
Udział w tworzeniu ogólnopolskich baz danych:
3. Baza wiedzy i repozytorium publikacji pracowników WAT - tworzenie bazy publikacji pracowników Wojskowej Akademii
Technicznej, w systemie OmegaPSIR - przyczyna niepełnej realizacji planu: problemy z systemem Omega PSIR, absencja
pracownika (urlop macierzyński)
- podjęte działania: monitowane usterek u producentem systemu, zastępstwo pracownika
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Cel szczegółowy: A-1/WAT/1/PRS — s. 11.
cenia do potrzeb rynku
Przeprowadzenie monitoringu wśród absolwentów WAT celem dostosowania programów kształ
pracy
Dwa pierwsze zadania (A-1/VVAT/1/PRS/1/DSS oraz A-1/VVAT/1/PRS/2/DSS) zostały zrealizowane.
ankiet nie zostało
Zadanie (A-1/WAT/1/PRS/3/DSS) dotyczące rozesłania ankiet wśród absolwentów oraz analiza odesłanych
a uprawnienia
przeniosł
ższym
Prawo
o
szkolnictwie
wy
zrealizowane z uwagi na zmiany przepisów ustawowych. Nowelizacja ustawy
ciwego
ds.
szkolnictwa,
(w
ustawie
PSW
— uchylony
do prowadzenia monitoringu wśród absolwentów, z Uczelni na ministra właś
pierwszy
raport
w
przedmiotowym
temacie.
W związku
art. 13a, wprowadzony art. 13b). W 2016 r. na stronie MNiSW ukazał się
z powyższym, WAT zaprzestał prowadzenia monitoringu absolwentów.
Cel szczegółowy: A-1/WAT/2/PRS — s. 12.
Wspieranie działalności naukowej i społecznej studentów i doktorantów.
A-1NVAT/2/PRS/3/DSS — s. 12.
Zadanie:
Rozdysponowanie środków finansowych na przedmioty realizujące projekty i inicjatywy studenckie.
Rozdysponowanie środków finansowych na przedmioty realizujące projekty i inicjatywy studenckie i doktorantów
dokonano na poziomie 100 %. Wykonanie projektów, czyli koszty z tytułu realizacji ukształtowały się na poziomie 83%. Różnica
tku roku kosztorysem projektu, a kosztami
pomiędzy planem i wykonaniem wynika z rozbieżności pomiędzy sporządzanym, na począ
rzeczywistymi poniesionymi w trakcie roku kalendarzowego.

A-1/WAT/1/WCY — s. 13.
Cel szczegółowy:
Zapewnienie stałego podnoszenia jakości kształ cenia i realizacji procesu kształcenia.
A-1/WAT/1/VVCY/1/DKN — s. 13.
Zadanie:
Realizacja wspólnego kierunku z Akademią Obrony Narodowej — Inżynieria systemów bezpieczeństwa
Zadanie zostało wykonane. Umowa dydaktyczna z AON został a zrealizowana i rozliczona.
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A-1/WAT/2/WCY — s. 14.
Cel szczegółowy:
Powołanie Wydziałowego Centrum Studiów Zaawansowanych Inżynierii Systemów
A-1/WAT/2/WCY/1/DKN — s. 14.
Zadanie:
Realizacja projektu „Rozbudowa i modernizacja budynku nr 65 na cele Centrum Studiów Zaawansowanych Inżynierii
Systemów WAT w Warszawie", w tym szkolenie odbiorców.
Projekt został zakończony i rozliczony. Nie zrealizowano w pełnym zakresie szkoleń ze względów organizacyjno-personalnych.

A-I/WAT/1/WEL — s. 15.
Cel szczegółowy:
Umocnienie pozycji WEL w systemie polskiego i europejskiego szkolnictwa wyższego, jako czołowego w skali kraju i
rozpoznawalnego w świecie elitarnego wydziału realizującego misję edukacyjną oraz badawczą nowej generacji,
prowadzącego działalność dydaktyczną dla sektora wojskowego i cywilnego zgodnie z systemem bolońskim, ze
zwiększającą się rolą kształ cenia ustawicznego, proporcjonalnie do rozwijanej infrastruktury edukacyjnej i prowadzonych
przez zespoły naukowe WEL badań.
A-1/WAT/1/WEL/1/DKN s. 15.
Zadanie:
Rozwój kadry naukowej Instytutu Radioelektroniki poprzez stwarzanie warunków dla uzyskiwania kolejnych stopni i tytułów
naukowych.
Uzyskano wszystkie zaplanowane stopnie i tytuły naukowe.

A-1/WAT/11WL0/1/ILG — s. 16.
Zadanie:
Opracowanie planu i programu oraz uruchomienie studiów podyplomowych pt. "Technologie i systemy informatyczne
w logistyce"- „NIE ZRLEALIZOWANE"
Przerwano prace nad programem i planem ze względu na brak zainteresowania przedmiotowymi studiami. Ocena ta wynika z analizy
potrzeb.
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A-1/WAT/2/WL0/1/ILG — s. 17.
Zadanie:
Opracowanie planu i programu oraz uruchomienie studiów podyplomowych pt. "CLSC (Closed Loop Supply Chain)domknięta pętla łańcucha dostaw dzięki logistyce odzysku" „ZREALIZOWANE CZĘŚCIOWO"
Opracowano plan i program studiów, który został przyjęty przez RW WLO. Po ogł oszeniu rekrutacji, ze względu na zerowe
zainteresowanie studentów. RW WLO podjęła decyzję o zamknięciu studiów.
A-1/WAT3/WL0/1/KSB — s. 18.
Zadanie:
Opracowanie planu i programu oraz uruchomienie studiów podyplomowych pt. „Polityczno-militarne aspekty obronności
i bezpieczeństwa — „NIE ZREALIZOWANO"
ła
Pierwotny plan zakładał uruchomienie studiów w roku 2016, jednak po przeprowadzeniu wtórnej analizy potrzeb rynkowych zapad
decyzja o nie uruchamianiu studiów.
A-1/WAT/4/WL0/1/KSB — s. 19.
Zadanie:
Opracowanie planu i programu oraz uruchomienie studiów podyplomowych pt. „ Samorząd terytorialny w obronności
państwa" - „NIE ZREALIZOWANO"
Plan i program studiów został opracowany. Rozpoczęto rekrutacje, ale zgłosiła się niewystarczająca liczba chętnych potrzebnych do
uruchomienia studiów podyplomowych. Przeprowadzono powtórne badanie rynku. Obecnie trwają prace nad dostosowaniem planu i
programu do potrzeb grupy docelowej.

A-1/WAT/1/VVTC
Cel szczegółowy:
Umocnienie pozycji WAT w systemie polskiego i europejskiego szkolnictwa wyższego
A-1NVAT/1/WTC/1/PDS — s. 23.
Zadanie:
Uruchomienie nowej specjalności na studiach cywilnych "Komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania"
Uruchomienie nowej specjalności na studiach cywilnych II-go stopnia inżynierii materiał owej „Komputerowe wspomaganie
projektowania i wytwarzania" nie zostało w pełni zrealizowane. To znaczy nie zrekrutowano studentów na tą specjalność.
Przeprowadzono badania zainteresowania taką specjalnością. Takie zainteresowanie ze strony studentów jest. Ponadto część
łów
zagadnień został a zrealizowana w praktyce w ramach kursów dla studentów realizowanych w Katedrze Zaawansowanych Materia
i Technologii. Prace nad programem studiów będą trwały w 2017 roku.
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A-1NVAT/1/WTC/2/PDS s. 23.
Zadanie (dodatkowe):
Uruchomienie nowej specjalności na studiach cywilnych "Komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania"
Uruchomienie nowej specjalności na studiach cywilnych II-go stopnia inżynierii materiał owej „Komputerowe wspomaganie
projektowania i wytwarzania" nie zostało w pełni zrealizowane. To znaczy nie zrekrutowano studentów na tą specjalność.
Przeprowadzono badania zainteresowania taką specjalnością. Takie zainteresowanie ze strony studentów jest. Ponadto część
zagadnień został a zrealizowana w praktyce w ramach kursów dla studentów realizowanych w Katedrze Zaawansowanych Materiałów
i Technologii. Prace nad programem studiów będą trwały w 2017 roku.

A-2/WAT s. 26
STRATEGICZNY CEL ROZWOJU:
cego
filaru
edukacyjnego wyższego szkolnictwa wojskowego w zakresie kształcenia kadr
Określenie roli WAT jako wiodą
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.
A-2NVAT/2NVEL — s. 27.
Cel szczegółowy:
Określenie roli WEL, 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.
A-2/WAT/2/WEL/1/DKN — s. 27.
Zadanie:
Realizacja specjalistycznych kursów dla oficerów i żołnierzy wojsk radiolokacyjnych, radiotechnicznych i łączności
Wszystkie zaplanowane kursy specjalistyczne w 2016 roku zostały przeprowadzone .
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A-2NVAT/5NVLO – s. 28.
Cel szczegółowy:
Organizacja konferencji naukowej „Logistyka i wybrane elementy wsparcia w obszarze bezpieczeństwa i obronności
pań stwa" dla uczestników kursów kwalifikacyjnych na stopień etatowy podpułkownika
A-2/WAT/5/VVL0/1/ILG – s. 28.
Zadanie:
konferencji naukowej „Logistyka i wybrane elementy wsparcia w obszarze
Przygotowanie i przeprowadzenie
bezpieczeństwa i obronności pań stwa" dla uczestników kursów kwalifikacyjnych na stopie ń etatowy podpułkownika - „NIE
ZRLEALIZOWANE"
Przedsięwzięcie nie zrealizowano ponieważ jego podjęcie wymagało zmian w przyjętych i realizowanych planach na kursach
kwalifikacyjnych.

A-2/WAT/6/WL0 – s. 29.
Cel szczegółowy:
Uruchomienie czterech nowych specjalności na studiach wojskowych:
1) zaopatrzenie w materiały pędne i smary,
2) zaopatrzenie w środki bojowe,
3) zaopatrzenie mundurowe,
4) zaopatrzenie żywnościowe.
A-2/WAT/6/WL0/1/ZDK — s. 29
Zadanie:
Przygotowanie merytoryczne i organizacyjne do uruchomienia nowych specjalności na studiach wojskowych:
1) zaopatrzenie w materiały pędne i smary,
2) zaopatrzenie w środki bojowe,
3) zaopatrzenie mundurowe,
4) zaopatrzenie żywnościowe
Przygotowywane specjalności 1,2,4 są do realizacji od roku akademickiego 2017/18-w trakcie opracowywania, natomiast zadanie 3
zostanie zrealizowane dla naboru 2018/19. Zadania przewidziane do wykonania w roku 2016 zostały zrealizowane.
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A-2/WAT/2/WTC — s. 30,
Cel szczegółowy:
Określenie roli WAT jako wiodącego filaru edukacyjnego wyższego szkolnictwa wojskowego
A-2/WAT/2/WTC/1/PDK — s. 30.
Zadanie:
Realizacja specjalistycznych kursów dla oficerów i żoł nierzy wojsk chemicznych oraz wojsk inżynieryjnych — zrealizowano aż trzy
kursy.
Zrealizowano

A-2/WAT/2NVTC/2/PDK —s. 30
Zadanie (dodatkowe
Przeprowadzenie kursów:
Pobierania i przygotowywania próbek nr 8103014 DNiSW MON
Analizy instrumentalnej nr 8103013 DNiSW MON
Ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego DNiSW MON
Zrealizowano.
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A-3/WAT - 30
STRATEGICZNY CEL ROZWOJU:
Utrzymanie pozycji WAT jako zaplecza eksperckiego i badawczego MON, a także innych ministerstw w zakresie
tzw. „high technology" poprzez prowadzenie bada ń dotyczących obszaru współpracy międzynarodowej
w ramach środków budowy zaufania i bezpieczeń stwa, ale również bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych
A-3/WAT/1/PRR — s. 31.
Cel szczegółowy:
Utrzymanie pozycji zaplecza eksperckiego i badawczego MON
A-3ANAT/1/PRR/1/ZAE — s. 31
Zadanie:
Pozyskanie środków na realizację zadania nr 2 i 3, zakup oprogramowania / licencji
A-3/WAT/1/PRR/2/ZAE — s. 31
Pozyskanie baz, wykorzystywanych do analiz bibliometrycznych
A-3/WAT/1/PRR/3/ZAE — s. 31
Pozyskanie narzędzia informatycznego VantagePoint wspierającego tech mining, w obszarze techniki i technologii
obronnych
Zadania niezrealizowane. Cel nie został osiągnięty w planowanym terminie z powodu nie przydzielenia środków finansowych
wnioskowanych na 2016 w Planie Rzeczowo-Finansowym Zespołu Analiz i Ekspertyz.

A-3/WAT/2/PRR — S. 32.
Cel szczegółowy:
Komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych poprzez zakładanie, m.in. spółek spin—off, udzielanie
licencji
A-3NVAT/2/PRR/1/CTT — s. 32.
Zadanie:
Selekcja potencjalnych technologii do komercjalizacji podczas rozmów z twórcami,
Zrealizowane.
A-3/WAT/2/PRR/2/CTT — s. 32
Zadanie:
Wycena technologii zakwalifikowanych do komercjalizacji,
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Częściowo zrealizowane.
A-3/WAT/2/PRR/3/CTT — s. 32
Zadanie:
Pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych na finansowanie projektów (technologii) celem przygotowania ich do
komercjalizacji
Niezrealizowane.
A-3/WAT/2/PRR/4/CTT — s. 32
Cel szczegółowy:
Poszukiwanie na rynku partnerów biznesowych
Częściowo zrealizowane.
Wyjaśnienia dla wszystkich zadań celu:
1) Planowane było założenie 3 spółek spin-off jednak realizacja tego celu nie doszła do skutku (utworzono jedną). Negocjacje
w tej sprawie w dalszym ciągu są prowadzone.
2) W 2016 roku prowadzone były negocjacje z przedstawicielami przemysł u w sprawie komercjalizacji technologii. Nie doszło
jednak do podpisania umowy licencyjnej. Negocjacje umowy są w dalszym ciągu kontynuowane.

Cel szczegółowy: A-3NVAT/3ANEL — s. 33.
Utrzymanie pozycji WEL, jako zaplecza eksperckiego i badawczego MON, a także innych ministerstw w zakresie tzw. "high
technology", w tym techniki wojskowej, elektroniki i telekomunikacji oraz energetyki szeroko pojętych poprzez prowadzenie
intensywnych badań naukowych i działalności eksperckiej w tych obszarach. Zwiększenie efektywności działalności
badawczej poprzez wspieranie innowacji i wdrożeń.
A-3/WAT/3/WEL/1/IRE s. 33.
Zadanie:
Pozyskiwanie projektów badawczych: liczba projektów: co najmniej 5
Pomimo starań nie udało się pozyskać wszystkich zaplanowanych projektów badawczych.

66/76

A-4/WAT — s. 36
STRATEGICZNY CEL ROZWOJU
Kreowanie wizerunku WAT jako elitarnej uczelni technicznej prowadzącej działalność dydaktyczną i naukową na
wysokim poziomie, atrakcyjnej dla przyszłych oficerów SZ RP oraz armii innych pa ństw, a także przyszłych
pracowników różnych sektorów gospodarki i administracji.
Cel szczegółowy: A-4/WAT/4/WEL — s. 37
Kreowanie wizerunku WEL WAT, jako elitarnego wydziału prowadzącego działalność dydaktyczną i naukową na wysokim
poziomie, atrakcyjną dla przyszłych oficerów SZ RP oraz armii innych pań stw, a także przyszłych pracowników różnych
sektorów gospodarki i administracji

A-4ANAT/4/WEL/1/DKN — s. 37
Zadanie:
Uzyskanie akredytacji przez Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych dla kierunku studiów Elektronika i
Telekomunikacja
(Utrzymanie wysokiej kategorii naukowej wydziału)
Nie odbyła się akredytacja kierunku studiów. Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych nie ujęła w swoim planie akredytacji
kierunku studiów. Akredytację kierunku studiów przeniesiono na 2017 rok
A-4/WAT/4/WEL/2/DKN — s. 38
Zadanie:
w
organizacji
i przygotowaniu konferencji naukowo-technicznej KNTWEI6 (wspólnie z ITK)
Udział
»IX konferencja „Urządzenia i Systemy radioelektroniczne UiSR 2016"<<
(Wdrażanie strategii promocyjnej i komunikacyjnej WEL)
Zaplanowane konferencje odbyły się
A-4/WAT/4/WEL/3/DKN - s. 38
Zadanie:
Publikacje w punktowanych czasopismach krajowych i zagranicznych
Wszystkie zaplanowane artykuły zostały opublikowane w punktowanych czasopismach krajowych i zagranicznych
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A-5/WAT - s. 39
STRATEGICZNY CEL ROZWOJU
Tworzenie nowoczesnej infrastruktury uczelni, pozwalającej na prowadzenie działalności dydaktycznej
i badawczej na wysokim poziomie.
A-5NVAT/5/PRN S. 39.
Cel szczegółowy:
Efektywne wykorzystanie i modernizacja infrastruktury w kierunku zabezpieczenia potrzeb uczelni, w tym doskonalenia
procesów bibliotecznych i usług informacyjnych.

A-5/WAT/5/PRN/1/BGŁ — s. 39
Zadanie:
Unowocześnienie otoczenia informatycznego BGŁ
- przyczyna niepełnej realizacji planu: brak realizacji zamówień złożonych poprzez platformę HELION
- podjęte działania: zaplanowano zakup interwencyjny

A-5/WAT/5/WEL — s. 40
Cel szczegółowy:
Tworzenie nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej i laboratoryjnej WEL, pozwalającej na prowadzenie działalności
dydaktycznej i badawczej na wysokim poziomie dla potrzeb SZ RP jako jedynej w kraju takiej uczelni
A-5NVAT/5/WEL/1/DKN — s.40
Zadanie:
Rozpoczęcie budowy Naukowo-Dydaktycznego Centrum Radiowego, realizowanego w ramach umowy offsetowej pomi ędzy
Harris Co. i WAT (Poddanie pod zamówienia publiczne gotowego projektu budowy Centrum Radiowego dla potrzeb MON)
DNiSW MON nie udzielił dotacji inwestycyjnej na realizację przedsięwzięcia
A-5/WAT/5/WEL/2/DKN — s. 40
Zadanie:
Rozpoczęcie przygotowań pod budowę Naukowo-Dydaktycznego Centrum Radiowego, realizowanego w ramach umowy
offsetowej pomiędzy Harris Co. i WAT.
Realizacje tego przedsięwzięcia przeniesiono na 2017 rok
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A-5NVAT/1/W1G — s. 41
Cel szczegółowy:
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury badawczej Wydziału — Modernizacja mikropoligonu
A-5/WAT/1/WIG/1/KKB: Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia
Zadanie:
publicznego na wykonanie „Dokumentacji modernizacji mikropoligonu" :
Opisano w 0%. Założenia nie zostały zakończone.

A-5/WAT/3/WTC — s. 45
Cel szczegółowy:
Tworzenie nowoczesnej infrastruktury uczelni, pozwalającej na prowadzenie działalności dydaktycznej i badawczej na
wysokim poziomie
A-5/WAT/3/WTC/1/WTC — s. 45.
Zadanie:
Budowa laboratorium procesingu i charakteryzacji warstw epitaksjalnych z HgCdTe i supersieci II typu z InAs/GaSb
Zadanie to jest uzależnione od funduszy zewnętrznych. Został w 2016 roku napisany wniosek aparaturowy do MNiSW dotyczący tej
inwestycji. Czekamy na rozstrzygnięcie konkursu. W momencie pozytywnego (z perspektywy WTC) rozstrzygnięcia konkursu cel ten
będzie realizowany w 2017 roku (jest zaplanowany na rok 2017).

A-5/WAT/2/10E - s. 46.
Cel szczegółowy:
Tworzenie nowoczesnej infrastruktury uczelni (10E), pozwalającej na prowadzenie działalności dydaktycznej i badawczej na
wysokim poziomie.
A-5/WAT/2/WTC/2/WTC/10E — s. 46
Zadanie:
Utworzenie Mazowieckiego Centrum Fotoniki Stosowanej — CEFOS
Realizacja zadanie jest uzależniona od przyznania funduszy zewnętrznych. Jest realizowane wspólnie z WTC i 10E. Projekt został
oceniony merytorycznie bardzo wysoko (jest na pierwszym miejscu w rankingu) . W roku 2017 (koniec 1go kwartału) będzie składany
wniosek ostateczny (procedura konkursowa jest wielkoetapowa). W tej chwili wykonywana będzie pogłębiona analiza i studium
wykonalności.
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A-5/WAT/1/KAN- s. 47.
Cel szczegółowy
Ulepszanie oraz tworzenie nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej , badawczej i socjalnej na wysokim poziomie.
A-5NVAT/1/KAN/1/LOG/1/DIR - s. 47.
Zadanie
Budowa Akademika wojskowego nr 3
Zadanie w trakcie realizacji.
w 2016 roku została podpisana umowa z MON nr 8/DNiSW/2016/3300004801/129 z dnia 23.03.2016 na kwotę: 4 972 500 zł,
w maju 2016 r. odbyła się procedura przetargowa na podstawie której wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę
nr 340/8110/WAT/2016 z dnia 22.07.2016 na kw: 27 991 315,12 zł.
Na podstawie Planu Inwestycji 2016 - korekta nr 3, uległa zmianie kwota planowana na realizację w/w zadania. Ostatecznie
zadanie zaplanowano na wartość ogólną: 6 445 527 zł, z czego kw: 4 527 352 zł finansowana z MON, a kw: 1 916 175 zł ze środków
własnych WAT (tak jak to wykazano w części rozliczającej zadanie).
W 2016 roku w ramach w/w umowy wykonano:
w zakresie robót budowlanych - zdjęcie humusu, częściowo wykonano: roboty ziemne, fundamenty, ściany konstrukcyjne
żelbetowe, słupy konstrukcyjne żelbetowe, wieńce żelbetowe, podciągi żelbetowe, klatki schodowe i stropy żelbetowe oraz
roboty murarskie,
w zakresie robót elektrycznych - częściowo wykonano instalację uziemiającą,
w zakresie robót sanitarnych - częściowo wykonano instalację kanalizacji deszczowej, sanitarną oraz przyłącze centralnego
ogrzewania.
A-5/WAT/2/KAN - s. 48.
Cel szczegółowy
Ulepszanie oraz tworzenie nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej , badawczej i socjalnej na wysokim poziomie.
A-5/WAT/2/KAN/1/LOG/1/DIR - s. 48
Zadanie
Przebudowa ośrodka Szkoleniowo-Sportowego
Zadanie w trakcie realizacji wykonywane na podstawie zawartych umów: 176/8110/WAT/2015 z dnia 04.05.2015 - umowa
zakończona; 473/8110/WAT/2014 z dnia 09.09.2014 - umowa w trakcie realizacji; oraz 372/8110/VVAT/2016 z dnia 04.08.2016 umowa w trakcie realizacji.
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Na podstawie Planu Inwestycji 2016 — korekta nr 3, uległa zmianie kwota planowana na realizację w/w zadania. Ostatecznie
zadanie zaplanowano na wartość ogólną: 3 261 832 zł, finansowaną ze środków własnych WAT (tak jak to wykazano w części
rozliczającej zadanie).
W roku 2016 w ramach wyżej wymienionych umów wykonano:
dokumentację na zmianę lokalizacji budowy dwóch boisk uniwersalnych zadaszonych halami sportowymi typu namiot na
kwotę: 49 200,00 zł,
w zadaniu na przebudowę stadionu w OSS wykonano: nawierzchnię trawiastą boiska do piłki nożnej, ogrodzenie bieżni
i terenu oraz chodniki,
w zadaniu na budowę uniwersalnych boisk zadaszonych wykonano prace rozbiórkowe, ziemne, konstrukcje żelbetowe
fundamentów, izolacje fundamentów i ścian fundamentowych, ściany murowane, konstrukcje żelbetowe, roboty ziemne,
instalację odgromową i uziemiającą, oświetlenie zewnętrzne, instalację wody, kanalizację sanitarną i deszczową, wykonano
pokrycie dachu wraz z izolacją termiczną, wykonano stolarkę i ślusarkę zewnętrzną oraz elewację, w branży drogowej
częściowo wykonano: roboty ziemne, obramowania, jezdnię, parking oraz chodniki, wykonano częściowe oświetlenie.
A-5/WAT/2/KAN/2/LOG/2/DIR s. 48.
Zadanie
Przebudowa częściowa wraz z remontem pomieszczeń DS. 4
Zadanie zrealizowano na podstawie umowy nr 271/8110/VVAT/2015 z dnia 16.06.2015 roku zawartej na kw: 8 078 437,76 zł.
W Planie Remontów i Inwestycji na 2016 rok (korekta nr 3) zostało zmienione źródło finansowania z Funduszu Pomocy Materialnej
na środki na działalność WAT jako jednostki wojskowej w kwocie 2 250 000 zł, pozostała wartość finansowana ze środków własnych
WAT.
Na podstawie Planu Inwestycji 2016 — korekta nr 3 oraz Planu Remontów 2016 — korekta nr 3, uległo zmianie źródło
finansowania w/w zadania z Funduszu Pomocy Materialnej na środki na działalność WAT jako jednostki wojskowej. Ostatecznie
zadanie zaplanowano na kwotę: 3 231 759 zł, z czego kw: 2 250 000 zł — koszty działalności WAT jako jednostki wojskowej., a kwotę:
981 759 zł — ze środków własnych WAT (tak jak to wykazano w części rozliczającej zadanie).
W 2016 roku w ramach w/w umowy wykonano:
w zakresie robót budowlanych — roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty murowe, konstrukcje żelbetowe, stropy, ścianki
działowe, wykonano stolarkę i ślusarkę drzwiową, ppoż, roboty wykończeniowe, tynki i okładziny wewnętrzne, roboty
malarskie, podłoża i posadzki, montaż klapy dymowej, umeblowano i wyposażono pokoje,
w zakresie robót sanitarnych — wykonano demontaż instalacji wodociągowej, kanalizację sanitarną, instalacje zimnej i ciepłej
wody, instalacje wodociągowe, wentylację mechaniczną, montaż urządzeń sanitarnych,
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w zakresie robót teletechnicznych - wykonano roboty związane z kontrolą dostępu, system sygnalizacji włamania i napadu,
system ccty, system sygnalizacji pożaru oraz system dso,
w zakres robót elektrycznych — roboty demontażowe, korytka kablowe i rury osłonowe, oprzewodowanie, połączenia
wyrównawcze, montaż gniazd, wyłączników i urządzeń elektrycznych, montaż tablic elektrycznych.
A-5/WAT/3/KAN — s. 49.
Cel szczegółowy
Racjonalne wykorzystanie środków finansowych uczelni na rozwój infrastruktury z jednoczesnym utrzymaniem
zrównoważonego bilansu finansowego poprzez opracowanie Planu Rzeczowo-Finansowego WAT
A-5/WAT/3/KAN/1/KWE s. 49.
Zadanie
Wydzielenie niezbędnych środków przeznaczonych na remonty centralne
Na realizację zadań remontowych finansowanych w części centralnej wydzielono kwotę 2,9 mln zł. Kwota ta może jeszcze ulec
nieznacznej zmianie ponieważ miesiąc grudzień nie został jeszcze zamknięty.
A-5/WAT/3/KAN/2/KWE — s. 49.
Zadanie
Wydzielenie środków przeznaczonych na zakupy środków trwałych służących działalności dydaktycznej
Realizacja zadań związanych z zakupami środków trwałych służącym działalności dydaktycznej zarówno w części A i B wyniosła
ok. 3,4 mln zł, tak więc wydatki na zakupy S-T zrealizowano w planowanej wysokości.
A-5NVAT/3/KAN/3/KWE — s. 49.
Zadanie
Wydzielenie środków przeznaczonych na zakupy środków trwałych służących działalności dydaktycznej
Realizacja zaplanowanej wysokości zysku na obecną chwilę wynika z uchwalonego PRF WAT na 2016 r., w którym wartość zysku
zaplanowano w wysokości 3,53 mln zł — wynik w wartości rzeczywistej będzie kształtowany na koniec roku w większej wysokości.
A-5/WAT/3/KAN/4/KWE — s. 49.
Zadanie
Zapewnienie sfinansowania wkładu własnego w realizowanych projektach i przedsięwzięciach a także spłaty zobowiązań
z tytułu kredytu JESSICA
Realizacja zaplanowanej wysokości wkładu własnego w Projekt JESSICA wynika z harmonogramu odbioru prac na budynku LIPSK
planuje się że płatność ostateczna finansowana ze środków własnych będzie realizowana w I kwartale 2017 r. — obecnie
wydatkowano 6,7 mln zł.
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A-5ANAT/3/KAN/5/KWE — - s. 50.
Zadanie
Sfinansowanie trwających przedsięwzięć inwestycyjnych oraz finansowanie wkładu własnego w realizowanych projektach
Realizacja zaplanowanej wysokości wkładu wł asnego jest ostatecznie weryfikowana w trakcie zamykania rocznego Projektów, wobec
powyższego obecnie mamy tylko wartość różnic wynikających z zamknięcia Projektów z roku 2016 co przekłada się na kwotę do
sfinansowania na poziomie nieznacznie 400 tys. zł. Wartość rzeczywista będzie wynikać z rozliczeń rocznych.
A-5/WAT/3/KAN/6/KWE — s. 50.
Zadanie
Sfinansowanie przedsięwzięć modernizacyjnych infrastruktury budowlanej związanych z bieżącymi potrzebami Akademii
Realizacja wydatków wynika z prowadzonych inwestycji i dotyczy części środków centralnych w wysokości ponad 21,1 mln zł.
Zadanie A-5ANAT/3/KAN/7/KWE — s. 50.
sfinansowanie wartość wkładu wł asnego w aplikowanych nowych wnioskach inwestycyjnych i projektach finansowanych
ze UE (bez względu na zakres przedmiotowy tj. budowlany, badawczy, szkoleniowy, inwestycyjny itp.)
Realizacja tej pozycji odbywa się na podstawie szacunkowych informacji zbieranych w trakcie procesu aplikowania na różnego
rodzaju projekty — wartość byłaby znaczenie wyższa w przypadku uwzględnienia 2 projektów inwestycyjnych złożonych z WTC.
Uwaga oqólna dotyczaca wszystkich zadań celu A-5/WAT/3/KAN:
Różnica pomiędzy wartością wskaźników planowanych a wartością osiągniętą wynika w szczególności ze znacznej rozbieżności
czasowej pomiędzy terminem zatwierdzenia Planu działalności WAT na rok 2016 (listopad 2015 r.) a terminem uchwalenia przez
Senat WAT Planu rzeczowo-finansowego WAT na rok 2016 (kwiecień 2016 r.), a także wprowadzonych w ciągu roku korekt Planu
rzeczowo-finansowego WAT oraz Planu inwestycji i remontów WAT na rok 2016. Wskaźnik ogólny realizacji celu, planowany na
poziomie 90-100% został osiągnięty (103%).
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A-6/WAT — s. 51
STRATEGICZNY CEL ROZWOJU
Ustawiczne poszerzanie międzynarodowej współpracy naukowej i dydaktycznej WAT poprzez wspólne
prowadzenie projektów naukowych oraz wymianę kadry naukowej i studentów
A-6/WAT/2/PRK — s. 51
Cel szczegółowy:
Poszerzenie międzynarodowej współpracy poprzez realizację umów o wymianie kadry naukowej i studentów w ramach
programu ERASMUS+
Wzrost liczby uczestników programu „Erasmus+" po stronie liczby przyjeżdżających do WAT w stosunku do planu, tj. wzrost
z planowanej liczby 10 do liczby 15, jest wynikiem wzrostu zainteresowania ofertą kształcenia WAT oraz wysokim uznaniem dla
jakości realizowanych modułów w PJO przyjmujących studentów - obcokrajowców.

A-6/WAT/4/WTC — s. 54
Cel szczegółowy:
Ustawiczne poszerzanie międzynarodowej współpracy naukowej i dydaktycznej WAT poprzez wspólne prowadzenie
projektów naukowych oraz wymianę kadry naukowej i studentów
A-6/WAT/4/WTC/1/WTC — s. 54.
Zadanie:
Rozpoczęcie współpracy z firmą Raytheon - Zrealizowane
Współpraca została nawiązana. Dotyczy ona zastosowania materiałów ciekłokrystalicznych wytwarzanych w ICh WAT. Materiały
zostały wysłane i są w tej chwili sprawdzane (ich właściwości i przydatność) w firmie Raytheon. Współpraca będzie kontynuowana w
roku 2017 (jest zaplanowana na rok 2017). Wartość miernika (50%) wynika z tego, że współpraca miała być w 2016 zawiązana
(50%) i kontynuowana (50%) następnych latach.
Zadanie:

A-6NVAT/4/WTC/2/WTC — s. 54.

Realizacja projektu naukowego z agendą ministerstwa obrony Wielkiej Brytanii - Defence Science and Technology Laboratory —
Zrealizowane.
Współpraca będzie kontynuowana w roku 2017 (jest zaplanowana na rok 2017). Wartość miernika (50%) wynika z tego,
że współpraca miała być w 2016 zawiązana (50%) i kontynuowana (50%) następnych latach.
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Uwaga ogólna:
Realizacja celów wynikających ze „Strategii rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im Jarosława Dąbrowskiego
w latach 2011-2020
Wskaźniki realizacji poszczególnych celów strategicznych, wynikających ze Strategii rozwoju WAT (rubr. 6 części tabelarycznej
sprawozdania), zostały określone w sposób szacunkowy. Ze względu na przyjęte dla celów szczegółowych i zadań służących ich
realizacji, wskaźniki nieporównywalne (liczby bezwzględne, liczby procentowe, wartości pieniężne, wartości logiczne), precyzyjne
ustalenie wartości tych wskaźników jest niemożliwe.

B. Inne cele i zadania Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dabrowskiego na rok 2016
B-I/WAT/3/PRR — s. 55
Cel szczegółowy:
Poprawa skuteczności i efektywności funkcjonowania kontroli zarządczej w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława
Dąbrowskiego
B-1/WAT/3/PRR/1/GSK s. 55
Zadanie
Przeprowadzenia szkoleń w zakresie kontroli zarządczej, w tym planowania działalności oraz zarządzania ryzykiem dla
kierownictwa akademii i kadry zarządzającej średniego i niższego szczebla
Zaplanowane zadania (2 szkolenia) zostały przeprowadzone. Osiągnięto zaplanowane wskaźniki: skrócono czas opracowania
projektu Planu działalności, jak również liczby uwag odnoszących się do propozycji przedstawianych przez poszczególne osoby
funkcyjne. Ze względu na fakt iż do oceny przyjęto tylko liczbę uwag istotnych, osiągnięty wskaźnik określono jako przybliżony.
Osiągnięcie zakładanych wskaźników, pozwoliło na terminowe (zgodnie z Regulaminem kontroli zarządczej WAT oraz
obowiązującymi przepisami resortowymi) opracowanie Planu działalności WAT na rok 2017.
Poprawę skuteczności i terminowości realizacji zadań w zakresie kontroli zarządczej osiągnięto ponadto w wyniku działań
podejmowanych przez Prorektora ds. Rozwoju oraz inne osoby funkcyjne w ramach nadzoru nad funkcjonowaniem systemu kontroli
zarządczej w WAT, a także doświadczeniu pracowników odpowiedzialnych za realizację przedmiotowych zadań w poszczególnych
pionach funkcjonalnych i podstawowych jednostkach organizacyjnych.
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Cel szczegółowy: B-2/WAT/4/PRS — s. 56.
Upowszechnianie wiedzy politechnicznej w szkołach ponadgimnazjalnych
Niski wskaźnik (7 na 15 zaplanowanych) dotyczący liczby podpisanych trójstronnych listów intencyjnych wynika ze zmian
organizacyjnych w Uczelni i chwilowego zaprzestania działań w tym zakresie.

Opracował:

Kierownik Działu Rozwoju
mgr Sławomir Zapała

Główny Specjalista ds. Kontroli Zarządczej
mgr Stanisław Rogalski
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