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Część  A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2017 oraz Strategii 
rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020 

Numer i nazwa celu 

Mierniki okreslające stopień  realizacji celu 

Osoba/ jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna za 
realizację  celu 

Nazwa (określenie) 
miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 
osiągnięcia 

na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

Wartość  osiągnięta 
na koniec okresu, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w 
planie działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji 
celu 

Stopień  realizacji zadania 
planowanego  

Stopień  realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

A-1/WAT 
i europejskiego szkolnictwa 

generacji, prowadzącego 
i cywilnego zgodnie z 

kształcenia ustawicznego, 
i prowadzonych 

Stopień  realizacji 
zaplanowanych celów 
szczegółowych i zadań  
służących ich realizacji 

(w  %) 

100% 89% 
Prorektorzy, 

Kierownicy PJO, 
Kanclerz 

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

CELE SZCZEGÓŁOWE — PRK 

A-1/WAT/1/PRK 
wojskowego 

Liczba programów dla 
kandydatów na 

żołnierzy zawodowych 
10 10 

PRK Umacnianie pozycji WAT w systemie polskiego szkolnictwa 

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

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

zrealizowane PRK/OOS Przygotowanie oferty edukacyjnej 
zgodnie z oczekiwaniami MON 

2.  

3.  

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

zrealizowane DOK/WKW 
Rekrutacja na kierunki (programy) 
studiów wojskowych najlepszych 
kandydatów wyselekcjonowanych z 
	jak największej liczby chętnych 
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Część  A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2017 oraz 

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

L•p. 

Numer i nazwa celu 
Mierniki okreslające stopień  realizacji celu 

Osoba/ jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna za 
realizację  celu 

Nazwa (określenie) 

miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 

osiągnięcia 
na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

Wartość  osiągnięta 
na koniec okresu, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

Odniesienie do dokumentu o charakterze 
strategicznym 

Oznaczenie i nazwa zadania 
określonego w_planie działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące 
realizacji celu 

Stopień  realizacji zadania 
planowanego  

Stopień  realizacji zadania 
dodatkowego 

1  2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE - PRN 

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

rozwoju kadry naukowej 

Stopień  realizacji 
zaplanowanych celów 

i zadań  (w % ) 
90% 90% 

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

1.  

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

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

2.  
A-1/WATI1/PRN/2/DNA 

Zrealizowane DNA Promocja i popularyzacja dorobku 
naukowego WAT 

3.  
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Część  A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2017 oraz Strategii 
rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020 

L.p• 

Numer i nazwa celu 
Mierniki okreslajgce stopień  realizacji celu 

Osoba/ jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna za 
realizację  celu 

Nazwa (określenie) 

miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 
osiągnięcia 

na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

Wartość  osiągnięta 
na koniec okresu, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

Odniesienie do dokumentu o charakterze 
strategicznym 

Oznaczenie i nazwa zadania 
określonego w planie działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące 
realizacji celu 

Stopień  realizacji zadania 
planowanego  

Stopień  realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE — PRN 

A-1/WAT/2/PRN 
oraz 	tworzenie 	w 	WAT 

Stopień  realizacji 
zaplanowanych zadań  

służących realizacji 
celu 

(w %) 

100% 100% 

PRN 
Podnoszenie 	jakości 	usług 	informacyjnych 
„przyjaznego środowiska" dla studentów i doktorantów. 

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

1.  

A-1/WAT/2/PRN/1/BGL 

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

2.  

A-1/WAT/2/PRN/2/BGŁ  

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

3.  

4.  

A-1NVAT/2/PRN/3/BGL 

Zrealizowane BGŁ  Tworzenie przyjaznej dla 
użytkowników przestrzeni w budynku 
BGŁ  
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Część  A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2017 oraz Strategii 
rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020 

L.p. 

Numer i nazwa celu 
Mierniki określające stopień  realizacji celu 

Osoba/ jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna za 
realizację  celu 

Nazwa 
(określenie) 

miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 

osiągnięcia 
na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

Wartość  
osiągnięta 
na koniec 

okresu, którego 
dotyczy 

sprawozdanie 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Oznaczenie i nazwa zadania 
określonego wplanie działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące 
realizacji celu 

Stopień  realizacji zadania 
planowanego 

Stopień  realizacji zadania 
dodatkowego 

2 3 4 5 6 

CELE SZCZEGÓŁOWE — PRN 

A-1TWAT/3/PRN 
tradycyjnymi i 

Stopień  realizacji 
zadań  służących 

realizacji celu 
100% 100% 

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

1. 

A-1/WAT/3/PRN/1/BGŁ  

Zrealizowane BGŁ  Uzupełnianie i aktualizacja zasobów, w tym 
prenumerata czasopism polskich i zagranicznych, 
oraz rozszerzanie zakresu udostępnianych 
elektronicznych źródeł  informacji 
A-1/WAT/3/PRN/2/BGŁ  

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

3. 

A-1/WAT/3/PRN/3/BGL 

- 
zasobu 

Zrealizowane 

BGŁ  

Digitalizacja skryptów i archiwalnych 
podręczników WAT, zgromadzonych w BGŁ  
tworzenie biblioteki cyfrowej archiwalnego 
bibliotecznego. 
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Część  A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2017 oraz Strategii 
rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020 

L•p. 

Numer i nazwa celu 

Mierniki określające stopień  realizacji celu 

Osoba/ jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna za 
realizację  celu 

Nazwa (określenie) 
miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 

osiągnięcia 
na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

Wartość  
osiągnięta 

na koniec okresu, 
 którego dotyczy 

sprawozdanie 
 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w 
planie działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące 
realizacji celu 

Stopień  realizacji zadania 
planowanego 

Stopień  realizacji zadania 
dodatkowego 

2 3 4 5 

CELE SZCZEGÓŁOWE — PRN (ciąg dalszy) 

A-1/WAT/3/PRN 
tradycyjnymi i 

Stopień  realizacji zadań  
służących realizacji 

celu 
100% 100% 

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

. 

A-1/WAT/3/PRN/4/BGŁ  

Zrealizowane 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. 
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Część  A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2017 oraz Strategii 
rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020 

. 

Numer i nazwa celu 
Mierniki okreslające stopień  realizacji celu 

Osoba/ jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna za 
realizację  celu 

Nazwa 
(określenie) 

miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 
osiągnięcia 

na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

Wartość  
osi ągnięta 

na koniec okresu 
którego dotyczy

' 

sprawozdanie 
 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w 
planie działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji 
celu 

Stopień  realizacji zadania 
planowanego  

Stopień  realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE — PRN (ciąg dalszy) 

A-1/WAT/3/PRN 
tradycyjnymi i 

Stopień  realizacji 
zadań  służących 

realizacji celu 
100% 100% 

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

5.  

6.  

A-1ANATI3/PRN/8/8GŁ  

Zrealizowane 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.  
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Część  A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2017 oraz Strategii 

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

L.p. 

Numer i nazwa celu 

Mierniki określające stopień  realizacji celu 

Osoba/ 
jednostka 

organizacyjna 
odpowiedzialna 

za realizację  
celu 

Nazwa (określenie) 
miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 
osiągnięcia 

na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

Wartość  
osiągnięta 

na koniec okresu, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w 
planie działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące 
realizacji celu 

Stopień  realizacji zadania 
planowanego  

Stopień  realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE — PRS 

A-1/WAT/1/PRS — 
materialną  dla studentów 

Przygotowanie wewnętrznej 
bazy prawnej do realizacji 

zadania 

Przyznanie stypendiów 
studentom i doktorantom 

Wskaźnik rozdysponowania 
dotacji 

Wartość  logiczna 
„TAK" 

Wartość  logiczna 
„TAK" 

> 70% 

Zrealizowano  TAK 

TAK 

85% 

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

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

1. 
 Dostosowanie przepisów wewnętrznych do 

wymogów wynikających z procesu 
przyznawania pomocy materialnej w WAT 

2 

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

Zrealizowano DSS Przeprowadzenie procedury przyznawania 
stypendiów z pomocy materialnej dla 
studentów i doktorantów 

3.  

4.  

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

Zrealizowano DSS 
Właściwe wydatkowanie dotacji na 
bezzwrotną  pomoc materialną  dla studentów 
i doktorantów w danym roku 
kalendarzowym 
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L.p. 

Numer i nazwa celu 
Mierniki określające stopień  realizacji celu 

Osoba/ jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna za 
realizację  celu 

Nazwa (określenie) 
miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 
osiągnięcia 

na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

Wartość  
osiągnięta 

na koniec okresu, 
 którego dotyczy 

sprawozdanie 
 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w 
planie działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące 
realizacji celu 

Stopień  realizacji zadania 
planowanego  

Stopień  realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE WCY 

A-1/WAT/1 /VVCY 
i realizacji procesu 

Stopień  realizacji zadań  
służących realizacji celu  

100°4 °/0 100 % 

i.WCY 
2.Dziekan 	— 
dr hab. inż. 
Kazimierz WORWA 
3. prodziekan 
ds. Kształcenia 

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

1 . 

2. 

A-1/WAT/1/WCY 

Zrealizowano 100% 

1.WCY 
2.Dziekan — prof. dr 
hab. n. mat. inż. 
Kazimierz WORWA 
3. prodziekan 

ds. Kształcenia  

Współpraca z WIM przy realizacji zadań  
dydaktycznych na kierunku studiów 
"Informatyka w medycynie" 
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L•p• 

Numer i nazwa celu 
Mierniki określające stopień  realizacji celu 

Osoba/ jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna za 
realizację  celu 

Nazwa (określenie) 
miernika Stopień  realizacji  

Wartość  miernika 
planowana do 
osiągnięcia 

na koniec roku
' 

którego dotyczy 
plan 

Wartość  
osiągnięta 

koniec okresu, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w 
planie działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące 
realizacji celu 

zadania planowanego  o  o 
Stopień  realizacji 

zadania dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE WCY 

A-1/WAT/2/WCY 
jej wykorzystywania 

Liczba 
zmodernizowanych sal 

laboratoryjnych, 

Powołanie 
Wydziałowego Centrum 

Studiów 
Zaawansowanych 

Inżynierii Systemów 

3 

Wartość  logiczna 
„TAK" 

3. prodziekan ds. rozwoju 
 

3 

TAK 

1. WCY 
2.Dziekan - dr hab. inż. 
Kazimierz WORWA 

i współpracy 
4. prodziekan 
ds. naukowych 

 

Rozwój bazy dydaktycznej i naukowej oraz doskonalenie 

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

1. 
A-11WAT/2/VVCY/1/DKN Zrealizowano 100% 

Modernizacja sal laboratoryjnych 

2.  

3.  

A-1/WAT/2/WCY/2/DKN zrealizowano 100% 
1.WCY 
2.Dziekan - dr hab. inż. 
Kazimierz WORWA 

Powołanie Wydziałowego Centrum Studiów 
Zaawansowanych Inżynierii Systemów 
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L.p. 

Numer i nazwa celu 
Mierniki okreslające stopień  realizacji celu 

Osoba/ jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna za 
realizację  celu 

Nazwa 
(określenie) 

miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 

osiągnięcia 
na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

Wartość  
osiągnięta 
na koniec 

okresu, którego 
dotyczy 

sprawozdanie 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w 
planie działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji 
celu 

Stopień  realizacji zadania 
planowanego  

Stopień  realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE WEL 

A-1/WAT/1/VVEL 
szkolnictwa wyższego, 

świecie 	elitarnego 	wydziału 
generacji, 	prowadzącego 

zgodnie z systemem 
proporcjonalnie 	do 

naukowe WEL badań. 

stopni naukowych 
doktora nauk 

technicznych wśród 
pracowników 

6 6 

Dziekan WEL 

- 

Umocnienie pozycji WEL w systemie polskiego i europejskiego 
jako 	czołowego 	w 	skali 	kraju 	i 	rozpoznawalnego 	w 
realizującego 	misję 	edukacyjną 	oraz 	badawczą 	nowej 
działalność  dydaktyczną  dla 	sektora 	wojskowego 	i 	cywilnego 
bolońskim, 	ze 	zwiększającą 	się 	rolą 	kształcenia 	ustawicznego, 
rozwijanej infrastruktury edukacyjnej i prowadzonych przez zespoły 

Strategia rozwoju WEL WAT w latach 2011-2020, cel Nr 
Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020, cel Nr 1 ekt 

liczba uzyskanych  1 
3.  

Zrealizowane 1.  

2.  

A-I/WAT/1/WEL 

WEL 
Rozwój kadry naukowej poprzez stwarzanie 
warunków dla uzyskiwania kolejnych stopni i 
tytułów naukowych 
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L•p• 

Numer i nazwa celu 

Mierniki okreś  ające stopień  realizacji celu 

Osoba/ jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna za 
realizację  celu 

Nazwa (określenie) 

miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 

osiągnięcia 
na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

Wartość  
osiągnięta 

na koniec okresu, 
 którego dotyczy 

sprawozdanie 
 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w 
planie działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji 
celu 

Stopień  realizacji 
zadania planowanego  

Stopień  realizacji 
zadania dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE WIG 

A-1/WAT/1/WIG 

1. Liczba 
zespołów 

2. Liczba 
awansów 
naukowych 

3. Liczba 
spotkań  

1 
4 
1 

O 
1 
1 

PRN 
PRK 

— 

Umacnianie pozycji WAT w systemie szkolnictwa wyższego 

Strategia Rozwoju WAT, cel nr 1 

1.  
A-1NVAT/1NVIG/1 

Niezrealizowane PRN, WIG Wspieranie zespołów badawczych WIG w 
procesie obsługi administracyjnej projektów 

2.  

A-1/WAT/1/WIG/2 
Zrealizowane 

częściowo 
PRN, WIG Rozwój kadry naukowej poprzez stwarzanie 

warunków do uzyskiwania stopni i tytułów 
naukowych 

3.  

A-1/WAT/1/WIG/3 

Zrealizowane PRK, WIG Dostosowanie oferty edukacyjne do potrzeb 
rynku pracy w porozumieniu z 
interesariuszami wojskowymi i cywilnymi 
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Numer i nazwa celu 

Mierniki określające stopień  realizacji celu 

Osoba/ jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna za 
realizację  celu 

Nazwa (określenie) 

miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 
osiągnięcia 

na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

Wartość  
osiągnięta 
na koniec 

okresu, którego 
dotyczy 

sprawozdanie 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w 
planie działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji 
celu 

Stopień  realizacji 
zadania planowanego  

Stopień  realizacji 
zadania dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE — WIG (ciąg dalszy) 

A-1 /WAT/1NVIG 

4. Liczba planów 
5. Liczba 

uczestników 
6. Liczba studentów 

studiujących w 
trybie 
indywidualnym 

10 
6 
6 

10 
6 
6 

PRK, WIG Umacnianie pozycji WAT w systemie szkolnictwa wyższego 

Strategia Rozwoju WAT, cel nr 1 

4.  

A-1WAT/1/VVIG/4 

Zrealizowane 
PRK, WIG Doskonalenie systemu oceny jakości 

kształcenia poprzez optymalizacje planów 
studiów 

5.  

A-1/WAT/1/WIG/5 

Zrealizowane 
PRK, WIG Podnoszenie kwalifikacji pedagogicznych 

kadry nauczycielskiej w planowanym studium 
pedagogicznym 

6.  

7.  

A-1WAT/1/VVIG/6 Zrealizowane 
PRK, WIG 

Rozwój indywidualnych form kształcenia 
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Numer i nazwa celu 
Mierniki okreś  ające stopień  realizacji celu 

Osoba/ jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna za 
realizację  celu 

Nazwa 
(określenie) 

miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 

osiągnięcia 
na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

Wartość  
osi ągnięta 

na koniec okresu, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie 
działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 

Stopień  realizacji 
zadania planowanego  

Stopień  realizacji 
zadania dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE WME 

A-1/WAT/1NVME 
szkolnictwa 

zgodnie z systemem 
proporcjonalnie 
zespoły naukowe 

Stopień  realizacji 
zaplanowanych celów 

szczegółowych i 
zadań  służących ich 

realizacji 
(w %) 

100% 80% 

DME/WME 

Umocnienie pozycji WAT w systemie polskiego i europejskiego 
wyższego jako uniwersytetu badawczego nowej generacji, prowadzącego 
działalność  dydaktyczną  dla sektora wojskowego i cywilnego 
bolońskim, ze zwiększającą  się  rolą  kształcenia ustawicznego, 
do rozwijanej infrastruktury edukacyjnej i prowadzonych przez 
WAT badań. 
Strategia rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w 

latach 2011-2020 — Cel 1. 

1.  

2.  

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

Nie zrealizowano 
DME, PKM, DIB, 
DIP, KKM/DCY 

Uruchomienie od semestru zimowego roku 
akademickiego 2017/2018 nowego kierunku 
studiów Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 
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L.p. 

Numer i nazwa celu 
Mierniki określające stopień  realizacji celu 

Osoba/ jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna za 
realizację  celu 

Nazwa 
(określenie) 

miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 

osiągnięcia 
na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

Wartość  osiągnięta 
na koniec okresu, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w 
planie działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji 
celu 

Stopień  realizacji zadania 
planowanego  

Stopień  realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE WTC 

A-1/WAT/1/WTC 

Minimalna liczba 
zrekrutowanych 

studentów 
20 O 

Prodziekan ds. 
studenckich 

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

WTC 1.  

2.  

A-1/VVAT/1/VVTC/1 
Uruchomienie nowej specjalności na studiach 
cywilnych II stopnia, na kierunku inźynieria 
materiałowa: „Komputerowe wspomaganie 
projektowania i wytwarzania" 

A-1/VVAT/1/VVTC/2 

Niezrealizowane 

Analiza sensowności tworzenia nowej specjalności 
w świetle ustawy 2.0 
Analiza zapotrzebowania na nową  specjalność  w 
świetle braku wystarczającej ilości kandydatów na 
istniejące specjalności 

Zrealizowane 
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L.p. 

Numer i nazwa celu 
Mierniki okreś  ające stopień  realizacji celu 

Osoba/ jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna za 
realizację  celu 

Nazwa 
(określenie) 

miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 
osiągnięcia 

na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

Wartość  
osiągnięta 
na koniec 

okresu, którego 
dotyczy 

sprawozdanie 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w 
planie działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji 
celu 

Stopień  realizacji zadania 
planowanego  

Stopień  realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE — IOE 

A-1/VVAT/1/10E 
szkolnictwa 

Minimalna liczba 
zrealizowanych badań  

1 1 

Kierownik 
Laboratorium 
Badawczego 

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

1. 
A-11WATIPRR/1/10E 

Zrealizowane IOE Uruchomienie procesu prowadzenia badań  na 
podstawie uzyskanej akredytacji OiB 
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Numer i nazwa celu 
Mierniki określające stopień  realizacji celu 

Osoba/ jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna za 
realizację  celu 

Nazwa (określenie) 
miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 

osiągnięcia 
na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

Wartość  
osiągnięta 
na koniec 

okresu, którego 
dotyczy 

sprawozdanie 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w 
planie działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące 
realizacji celu 

Stopień  realizacji zadania 
planowanego 

Stopień  realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 

A-2/WAT 
wyższego szkolnictwa 

i 	dowódczych 
uwzględniając strategiczne 

z jednoczesnym otwarciem się  

Stopień  realizacji 
zaplanowanych celów 
szczegółowych i zadań  
służących ich realizacji 

(w %) 

100% 86% 
Prorektorzy, 

Kierownicy PJO, 
Kanclerz 

Określenie roli WAT jako wiodącego filaru edukacyjnego 
wojskowego 	w 	zakresie 	kształcenia 	kadr 	specjalistycznych 
Ministerstwa Obrony Narodowej zwanego dalej „MON", 
kierunki edukacji i badań  zawarte w wizji SZ RP 2030, 
na kształcenie oficerów innych państw.. 

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

CELE SZCZEGÓŁOWE PRN 

A-2/WAT/4/PRN 
organizacyjnymi 

w zakresie 

Stopień  realizacji 
zaplanowanych zadań  

służących realizacji 
celu 

(w %) 

100% 100% 

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

1. 

A-2/WAT/4/PRN/1/BGL 

Zrealizowane BGŁ  Współpraca BGt. z konsorcjami i organizacjami 
bibliotekarskimi działającymi w Silach Zbrojnych 
RP i armiach sojuszniczych 
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Numer i nazwa celu 
Mierniki określające stopień  realizacji celu 

Osoba/ jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna za 
realizację  celu 

Nazwa (określenie) 
miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 

osiągnięcia 
na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

Wartość  
osiągnięta 
na koniec 

okresu, którego 
dotyczy 

sprawozdanie 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w 
planie działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące 
realizacji celu 

Stopień  realizacji zadania 
planowanego  

Stopień  realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE PRN (ciąg dalszy) 

A-2/WAT/4/PRN 
organizacyjnymi 

w zakresie 

Stopień  realizacji 
zaplanowanych zadań  

służących realizacji 
celu 

(w %) 

100% 100% 

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

1.  
A-2ANAT/4/PRN/2/BGt. 

Zrealizowane BGŁ  Jubileusz 60-lecia BGł  w siedzibie przy 
Kaliskiego 19 

2.  
A-2/WAT/4/PRN/3/BGL 

Zrealizowane BGŁ  Cykliczne wystawy, wernisaie, imprezy 
artystyczne 

3.  

4.  

A-2/WAT/4/PRN/4/BGŁ  
Zrealizowane BGŁ  Udział  w konferencjach i szkoleniach dla 

bibliotekarzy uczelni wojskowych 
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Numer i nazwa celu 

Mierniki określające stopień  realizacji celu 

Osoba/ jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna za 
realizację  celu 

Nazwa (określenie) 

miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 
osiągnięcia 

na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

Wartość  
osiągnięta 
na koniec 

okresu, którego 
dotyczy 

sprawozdanie 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w 
planie działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji 
celu 

Stopień  realizacji zadania 
planowanego 

Stopień  realizacji zadania 
dodatkowego 

2 3 4 5 6 

CELE SZCZEGÓŁOWE PRS 

A-2/WAT/2/PRS 
i doktorantów 

Realizacja naukowych i 
spotecznych 

przedsięwzięć  dla 
studentów i 
doktorantów 

Wskaźnik 
rozdysponowanych 

środków finansowych 

Wartość  logiczna 
„TAK" 

100% 

TAK 

82% 

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

1. 

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

Zrealizowano DSS 

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

Numer i nazwa celu 

Mierniki określające stopień  realizacji celu 

Osoba/ jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna za 
realizację  celu 

Nazwa (określenie) 

miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 
osiągnięcia 

na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

Wartość  
osiągnięta 
na koniec 

okresu, którego 
dotyczy 

sprawozdanie 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w 
planie działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji 
celu 

Stopień  realizacji zadania 
planowanego  

Stopień  realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE PRS (ciąg dalszy) 

A-2/WAT/2/PRS 
i doktorantów 

Realizacja naukowych i 
społecznych 

przedsięwzięć  dla 
studentów i 
doktorantów 

Wskaźnik 
rozdysponowanych

środków finansowych 

 Wartość  logiczna 
„TAK" 

100% 

TAK 
 

82% 

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

2 . 

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

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

3.  

4.  

A-2/WAT/PRS/3/DSS Rozdysponowanie 

Zrealizowano częściowo DSS środków finansowych przyznanych na 
projekty oraz inicjatywy studenckie 
i doktorantów 
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L.p. 

Numer i nazwa celu 
Mierniki okreś  ające stopień  realizacji celu 

Osoba/ jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna za 
realizację  celu 

Nazwa 
(określenie) 

miernika 
sprawozdanie 

 

Wartość  miernika 
planowana do 
osiągnięcia 

na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

Wartość  
osiągnięta 
na koniec 

okresu, którego 
dotyczy 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie 
działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 

Stopień  realizacji zadania 
planowanęgo  

Stopień  realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE WEL 

A-2/WAT/2/WEL 
Naukowo-Dydaktycznego 

Liczba szkoleń  / 
szkolonych 9 / 180 0 / 0 

Dziekan WEL 
Realizacja umowy offsetowej HARRIS dotyczącej utworzenia 
Centrum Radiowego 
Cel nr 2 i 3 Strategii rozwoju WEL WAT 
Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020, cel Nr 2 

1.  

2.  

A-2NVAT/2/WEL/PRK 

Nie zrealizowano 

1.WEL 
2.Dziekan WEL 
3.Dyrektor ITK 

 4.Pełnomocnik 4. 
Dziekana 
ds. offsetu 

Uruchomienie kursów dla MON z zakresu Budowy 
radiostacji programowanych oraz obsługi 
radiostacji wojskowych firmy HARRIS AN-PRC 
117 i AN-PRC 152 
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Numer i nazwa celu 

Mierniki określające stopień  realizacji celu 

Osoba/ jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna za 
realizację  celu 

Nazwa (określenie) 

miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 
osiągnięcia 

na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

Wartość  
osiągnięta 
na koniec 

okresu, którego 
dotyczy 

sprawozdanie 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w 
planie działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji 
celu 

Stopień  realizacji zadania 
planowanego  

Stopień  realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE WIG 

A-2/WAT/2/VVIG 
wyższego szkolnictwa 

1. Liczba planów 
2. Liczba kursów 
3. Liczba awansów 

naukowych 
4. Liczba kursów 

2 
4 
1 

2 

2 
4 
O 

2 

PRW 

PRW 

PRW 

PRW 

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

1.  
A-2/WAT/2/WIG/1 

Zrealizowane WIG Doskonalenie planów studiów dla kandydatów 
na żołnierzy zawodowych 

2. 
 

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

3.  

A-2/WAT/2/WIG/3 

Niezrealizowane WIG Rozwój naukowy kadry wojskowej poprzez 
stwarzanie warunków do awansów 
naukowych 

4.  

5.  

A-2/WAT/2/WIG/4 
Zrealizowane WIG Przygotowanie oferty kursów doskonalących 

w języku angielskim 
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L•p. 

Numer i nazwa celu 

Mierniki określające stopień  realizacji celu 

Osoba/ jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna za 
realizację  celu 

Nazwa (określenie) 
miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 
osiągnięcia 

na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

Wartość  
osiągnięta 
na koniec 

okresu, którego 
dotyczy 

sprawozdanie 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w 
planie działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji 
celu 

Stopień  realizacji zadania 
planowanego  

Stopień  realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE WLO 

A-2/WAT/1/VVLO 
wyższego szkolnictwa 

Stopień  realizacji zadań  
służących realizacji celi 

w % 
Uruchomienie studiów 

100% 

Wartość  logiczna 
„TAK" 

100% 

Wartość  
logiczna „TAK" 

WLO Określenie roli WAT jako wiodącego filaru edukacyjnego 
wojskowego (...) 
Strategia rozwoju WAT 2017-2018, cel Nr 2, pkt 3 

1.  

2.  

A-2/WAT/1/WLO/1/ILog 

Zrealizowane Ilog Opracowanie planu i programu oraz 
uruchomienie II stopnia studiów „logistyka" o 
profilu praktycznym 
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Numer i nazwa celu 
Mierniki określające stopień  realizacji celu 

Osoba/ jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna za 
realizację  celu 

Nazwa (określenie) 
miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 
osiągnięcia 

na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

Wartość  
osiągnięta 
na koniec 

okresu, którego 
dotyczy 

sprawozdanie 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w 
planie działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji 
celu 

Stopień  realizacji zadania 
planowanego  

Stopień  realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE WLO 

A-2/WAT/2/WLO 
wyższego szkolnictwa 

Stopień  realizacji zadań  
służących realizacji celi 

w % 

Uruchomienie studiów 

100% 

Wartość  logiczna 
„TAK" 

100% 

Wartość  
logiczna „TAK" 

WLO Określenie roli WAT jako wiodącego filaru edukacyjnego 
wojskowego (...) 
Strategia rozwoju WAT 2017-2018, cel Nr 2, pkt 3 

1. 

A-2/WAT/2/WL0/2/ISBIO 

Zrealizowane ISBiO Opracowanie planu i programu oraz 
uruchomienie II stopnia studiów „Obronność" 
o profilu praktycznym 
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Numer i nazwa celu 
Mierniki określające stopień  realizacji celu 

Osoba/ jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna za 
realizację  celu 

Nazwa (określenie) 
miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 
osiągnięcia 

na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

Wartość  
osiągnięta 
na koniec 

okresu, którego 
dotyczy 

sprawozdanie 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w 
planie działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji 
celu 

Stopień  realizacji zadania 
planowanego  

Stopie'', realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE WML 

A-2/WAT/1/VVML 
zawodowych w specjalności 

Przyjęcie Uchwały Rady 
Wydziału Mechatroniki i 

Lotnictwa w sprawie 
zatwierdzenia 

programów studiów dla 
specjalności „Inżynieria 

bezpieczeństwa 
w systemie Obrony 

Terytorialnej" 

Wartość  logiczna 
„TAK" 

Wartość  
logiczna 
„TAK" 

DML/WML Uruchomienie studiów dla kandydatów na żołnierzy 
„Inżynieria bezpieczeństwa w systemie Obrony Terytorialnej" 
Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020, cel Nr 2 

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

Zrealizowane DML Powołanie zespołu do przygotowania 
programów studiów 

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

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

Zrealizowane PSL Uzgodnienie programów studiów z gestorami 
MON 

4.  

5.  

A-2/WAT/1NVMLJ4/PSL 
Zrealizowane PSL Podjęcie uchwały przez Radę  wydziału 

ws. Zatwierdzenia programów studiów 

28/73 



Część  A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2017 oraz Strategii 
rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020 

L•p• 

Numer i nazwa celu 
Mierniki określające stopień  realizacji celu 

Osoba/ jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna za 
realizację  celu 

Nazwa (określenie) 
miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 
osiągnięcia 

na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

Wartość  
osiągnięta 
na koniec 

okresu, którego 
dotyczy 

sprawozdanie 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w 
planie działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji 
celu 

Stopień  realizacji zadania 
planowanego  

Stopień  realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE WTC 

A-2/WAT/2/WTC 
wyższego szkolnictwa 

Zgoda na rekrutację  ze 
strony MON 

Ilość  zrealizowanych 
kursów 

Wartość  logiczna 
„TAK" 

2 

Wartość  
logiczna „NIE" 

3 

Z-ca Dziekana 
ds. wojskowych 

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

1.  

A-2/WAT/2/WTC/1 

Zrealizowane częściowo WTC 
Przygotowanie i przedstawienie propozycji 
nowej specjalności na studiach wojskowych I 
i II stopnia „Materiaty wybuchowe i paliwa 
rakietowe" 

2.  

A-2ANAT/2/VVTC/2 
Zrealizowane WTC — Realizacja specjalistycznych kursów dla 

oficerów i żołnierzy wojsk chemicznych i 
wojsk inżynieryjnych 

3.  
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L.p. 

Numer i nazwa celu 
Mierniki określające stopień  realizacji celu 

Osoba/ jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna za 
realizację  celu 

Nazwa 
(określenie) 

miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 
osiągnięcia 

na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

ś  rto ć  
osiągnięta 
na koniec 
okresu, 
którego 
dotyczy 

sprawozdanie 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w 
planie działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji 
celu 

Stopień  realizacji zadania 
planowanego 

Stopień  realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 

A-3/WAT 
Stopień  realizacji 

zaplanowanych celów 
szczegółowych 

i zadań  służących ich 
realizacji 

(w %) 

100% 89% 
Prorektorzy, 

Kierownicy PJO, 
Kanclerz 

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

CELE SZCZEGÓŁOWE — PRR 

A-3/WAT/1/PRR 

Stopień  zaawansowania 
w wyniku zrealizowania 
poszczególnych zadań: 
1. Zadanie A- 

31WAT/1/PRR/ZAE 
2. Zadanie A- 

3/WAT/2/PRR/ZAE 
3. Zadanie A- 

3/WAT/2/PRR/ZAE 
4. Uruchomienie 

narzędzia i 
rozpoczęcie 
pozyskiwania baz 
danych 

30% 

30% 

40% 

Wartość  logiczna 
„TAK 

30% 

0% 

40% 

"NIE" 

PRR Utrzymanie pozycji zaplecza eksperckiego i badawczego MON 

Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020, Cel Nr 3 

ZAE 1.  
A-3/WAT/1/PRR/1/ZAE 

Zrealizowano Pozyskanie środków na realizację  zadania nr 2 i 3, 
zakup oprogramowania / licencji 

ZAE 2.  
A-3/WAT/1/PRR/2/ZAE 

Niezrealizowana Pozyskanie baz, wykorzystywanych do analiz 
bibliometrycznych 

ZAE 3.  

4.  

A-1/WAT/1/PRR/3/ZAE 

Zrealizowano Pozyskanie narzędzia informatycznego 
VantagePoint wspierającego tech mining, 
	 w obszarze techniki i technologii obronnych 
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Numer i nazwa celu 

Mierniki określające stopień  realizacji celu 

Osoba/ 
jednostka 

organizacyjna 
odpowiedzialna 

za realizację  
celu 

Nazwa (określenie) 
miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 
osiągnięcia 

na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

Wartość  
osiągnięta 
na koniec 

okresu, którego 
dotyczy 

sprawozdanie 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w 
planie działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji 
celu 

Stopień  realizacji zadania 
planowanego  

Stopień  realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE PRR 

A-3/WAT/2/PRR 

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

3 

3 

O 
 

1 

Dyrektor 
Centrum 
Transferu 

Technologii 
- 

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 

CTT 1.  
A-3NVAT/2/PRR/1/CTT 

W trakcie realizacji Selekcja potencjalnych technologii do 
komercjalizacji podczas rozmów z twórcami, 

CTT 2.  
A-3/WAT/2/PRR/2/CTT 

W trakcie realizacji Wycena technologii zakwalifikowanych do 
komercjalizacji, 

CTT 3.  

4.  

A-3/WAT/2/PRR/3/CTT 

W trakcie realizacji Pozyskiwanie środków ze źródeł  zewnętrznych 
na finansowanie projektów (technologii) celem 
przygotowania ich do komercjalizacji , 
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L.p. 

Numer i nazwa celu 
Mierniki określające stopień  realizacji celu 

Osoba/ jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna za 
realizację  celu 

Nazwa 
(określenie) 

miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 

osiągnięcia na koniec 
roku, którego dotyczy 

plan 

Wartość  
osiągnięta 
na koniec 

okresu, którego 
dotyczy 

sprawozdanie 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego 
w planie działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące 
realizacji celu 

Stopień  realizacji zadania 
planowanego  

Stopień  realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE — WCY 

A-3/WAT/3/WCY 
naukowo -badawczych 

zewnętrznych 

Liczba 
kontynuowanych 

projektów w 2017 r. 

Liczba planowanych 
nowych projektów 

w 2017 r. 

10 

4 

3.dr hab. inż. Zbigniew 
 

11 

4 

1. WCY 
2.Dziekan — dr 

hab. inż. 
Kazimierz WORWA 

ZIELIŃSKI 

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

1.  

2.  

A-3/WAT/3/VVCY 
Zrealizowano 100 % 

1. WCY 
2.Dziekan — dr hab. inż. 
Kazimierz WORWA 

3.dr hab. inż. Zbigniew 
ZIELIŃSKI  

Realizacja i rozliczenie aktualnych oraz 
pozyskiwanie nowych projektów 
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L•p• 

Numer i nazwa celu 

Mierniki określające stopień  realizacji celu 

Osoba/ jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna za 
realizację  celu 

Nazwa (określenie) 

miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 
osiągnięcia 

na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

Wartość  
osiągnięta 
na koniec 

okresu, którego 
dotyczy 

sprawozdanie 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w 
planie działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji 
celu 

Stopień  realizacji zadania 
planowanego  

Stopień  realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE WIG 

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

1. Liczba wariantów 
koncepcji 

2. Liczba 
misji/spotkań  

3. Liczba zadań  
badawczych 
ramach PBS 

1 
4 
3 

1 
4 
3 

PRW/PRN 

PRW 

PRW 
Utrzymanie pozycji WAT jako zaplecza eksperckiego i badawczego 
Strategia Rozwoju WAT, cel nr 3 

1. 
A-3/WAT/3/WIG/1 

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

2 

A-3/WAT/3/WIG/1 

zrealizowane WIG Kontynuowanie współpracy międzynarodowej 
z państwami OBWE w ramach Traktatu o 
otwartych przestworzach 

3. 

A-3/WAT/3/WIG/1 

zrealizowane WIG 
Badanie obiektów krytycznej infrastruktury 
budowlanej i ich elementów na potrzeby 
wojska oraz ochrony ludności w sytuacjach 
kryzysowych 
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L.p. 

Numer i nazwa celu 

Mierniki określające stopień  realizacji celu 

Osoba/ jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna za 
realizację  celu 

Nazwa (określenie) 

miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 
osiągnięcia 

na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

Wartość  
osiągnięta 
na koniec 

okresu, którego 
dotyczy 

sprawozdanie 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w 
planie działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji 
celu 

Stopień  realizacji zadania 
planowanego  

Stopień  realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE WIG (ciąg dalszy) 

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

1. Liczba zadań  
badawczych 

2. Liczba projektów 

1 

1 

1 

1 

PRW 

PRN 
Utrzymanie pozycji WAT jako zaplecza eksperckiego i badawczego 
Strategia Rozwoju WAT, cel nr 3 

4. 

A-3/VVAT/3/WIG/1 

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

5.  

6.  

A-3/WAT/3/WIG/1 

Zrealizowane WIG Utrzymanie trwatości rezultatu projektu nt. 
„Wyposażenie stanowiska laboratoryjnego do 
wytwarzania polimeru siarkowego 
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L.p. 

Numer i nazwa celu 
Mierniki określające stopień  realizacji celu 

Osoba/ jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna za 
realizację  celu 

Nazwa (określenie) 
miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 
osiągnięcia 

na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

Wartość  
osiągnięta 
na koniec 

okresu, którego 
dotyczy 

sprawozdanie 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w 
planie działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji 
celu 

Stopień  realizacji zadania 
planowanego  

Stopień  realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE WME 

A-3/WAT/2/WME 
na rzecz obronności 

Stopień  realizacji 
zaplanowanych celów 
szczegółowych i zadań  
służących ich realizacji 

(w %) 

50% 50% 

DME/WME Zwiększenie stopnia produktywności potencjału badawczego 
Strategia rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w 
latach 2011-2020 — Cel 3. 

1 

2. 

A-3/WAT/2/WME/1/PNM 

Zrealizowano DME, PNM, DIB 

Prowadzenie badań  rozwojowych w zakresie 
nowych rozwiązań  robotów mobilnych: 
„Mobilna platforma bezzałogowa". 
Kontynuacja z lat 2014, 2015 i 2016. 
(Kontynuacja Celu A-3/WAT/2/WME/2016) 
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L.p. 

Numer i nazwa celu 
Mierniki określające stopień  realizacji celu 

Osoba/ jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna za 
realizację  celu 

Nazwa (określenie) 
miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 
osiągnięcia 

na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

Wartość  
osiągnięta 
na koniec 
okresu, 
którego 
dotyczy 

sprawozdanie 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w 
planie działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji 
celu 

Stopień  realizacji zadania 
planowanego  

Stopień  realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

A-4/WAT 
Stopień  realizacji 

zaplanowanych zadań  
służących realizacji 

100% 56% 
Prorektorzy, 

kierownicy PJO, 
Kanclerz 

celu  

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

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

działań  

Wzrost w % 5 5 

1. WCY 
2.Dziekan - dr 
hab. inż. 
Kazimierz WORWA 
3.dr hab. inż. 
Zbigniew ZIELIŃSKI 

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

1.  

2.  

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

1. WCY 
2.Dziekan 
- dr hab. inż. Kazimierz 
WORWA 

3.dr hab. inż. Zbigniew 
ZIELIŃSKI  

Zwiększenie liczby publikacji 
wysokopunktowanych, 
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Numer i nazwa celu 
Mierniki określające stopień  realizacji celu 

Osoba/ jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna za 
realizację  celu 

Nazwa (określenie) 
miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 
osiągnięcia 

na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

Wartość  
osiągnięta 
na koniec 
okresu, 
którego 
dotyczy 

sprawozdanie 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie 
działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 

Stopień  realizacji 
zadania planowanego  

Stopień  realizacji 
zadania dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

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

prowadzącego 
atrakcyjną  dla 

przyszłych 

Liczba uczestników 

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

Do 220 
uczestników 

160 
uczestników 

Dziekan WEL 

Kreowanie wizerunku WEL WAT, jako elitarnego wydziału 
działalność  dydaktyczną  i naukową  na wysokim poziomie, 
przyszłych oficerów SZ RP oraz armii innych państw, a także 
pracowników różnych sektorów gospodarki i administracji 
Strategia rozwoju WEL WAT w latach 2011-2020, cel Nr 3 i 4 

1.  

2.  

A-4/WAT/3/WEL/PRN 

Zrealizowano 
1. WEL 
2• Dyrektor ITK 
3. PRN 

Przygotowanie i organizacja na terenie WAT 
Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i 
Teleinformatyki KSTiT 2017 
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Strategii 

L.p. 

Numer i nazwa celu 
Mierniki określające stopień  realizacji celu 

Osoba/ jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna za 
realizację  celu 

Nazwa (określenie) 
miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 

osiągnięcia 
na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

Wartość  
osiągnięta 
na koniec 

okresu, którego 
dotyczy 

sprawozdanie 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w 
planie działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji 
celu 

Stopień  realizacji zadania 
planowanego  

Stopień  realizacji zadania 
dodatkowego 

1  2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE WEL 

A-4/WAT/4/WEL 
prowadzącego działalność  
dla przyszłych oficerów SZ 

różnych sektorów 

Stopień  realizacji 
zaplanowanych zadań  

służących realizacji 
celu 

100% O% 

Dziekan WEL 
Kreowanie wizerunku WEL WAT, jako elitarnego wydziału 

dydaktyczną  i naukową  na wysokim poziomie, atrakcyjną  
RP oraz armii innych państw, a także przyszłych pracowników 
gospodarki i administracji 
Strategia rozwoju Wydziału Elektroniki WAT na lata 2011-2020, Cel nr 4 

WEL 
1.  

2.  

A-41WAT/4/WEL 

Nie zrealizowano 

Uzyskanie akredytacji przez Komisję  
Akredytacyjną  Uczelni Technicznych 
dla kierunku studiów Elektronika 

 

i Telekomunikacja 
(Utrzymanie wysokiej kategorii naukowej wydziału) 
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L.p. 

Numer i nazwa celu 

Mierniki określające stopień  realizacji celu 

Osoba/ jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna za 
realizację  celu 

Nazwa (określenie) 
miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 
osiągnięcia 

na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

Wartość  
osiągnięta 
na koniec 

okresu, którego 
dotyczy 

sprawozdanie 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w 
planie działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji 
celu 

Stopień  realizacji zadania 
planowanego  

Stopień  realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE WIG 

A-4/WAT/4/WIG 
prowadzącej 

Procentowy wzrost 
liczby publikacji 

Liczba wystąpień  

50 

1 

25 

O 

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

1.  

A-4/VVAT/4/VVIG/1 

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

2.  

A-4/WAT/4/WIG/2 

zrealizowane częściowo WIG Utrzymanie kategorii naukowej Wydziału 
poprzez zwiększenie liczby publikacji w 
czasopismach wysoko punktowanych 

3• 

4. 

A-4NVAT/4NVIG/3 
niezrealizowane WIG Wystąpienie o akredytację  KAUT na kierunku 

budownictwo 
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L•p• 

Numer i nazwa celu 
Mierniki określające stopień  realizacji celu 

Osoba/ jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna za 
realizację  celu 

Nazwa (określenie) 
miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 
osiągnięcia 

na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

Wartość  
osiągnięta 
na koniec 

okresu, którego 
dotyczy 

sprawozdanie 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w 
planie działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji 
celu 

Stopień  realizacji zadania 
planowanego  

Stopień  realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

A-4/WAT/1 /BRE 

Stopień  realizacji 
zaplanowanych celów 
szczegółowych i zadań  
służących 

(w  % 
ich realizacji 

) 

100% 100% 

DPM, RZECZNIK 
PRASOWY, PJO 

Kreowanie wizerunku WAT, jako elitarnej uczelni technicznej. 
Strategia rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego 
w latach 2011-2020  

1. 

A-4/WAT/1/BRE/2 DPM 

Zrealizowano DPM/PJO Kontynuacja oraz poszukiwanie i wdrażanie 
nowych form przekazu informacji promocyjnych 
o WAT. 

2.  

3.  

A-4/WAT/1/BREI Rzecznik Prasowy 
Zrealizowano 

Rzecznik 
Prasowy/PJO Kontynuacja oraz poszukiwanie i wdrażanie 

nowych form przekazu informacji o WAT. 
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L.p. 

Numer i nazwa celu 
Mierniki określające stopień  realizacji celu 

Osoba/ jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna za 
realizację  celu 

Nazwa (określenie) 
miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 
osiągnięcia 

na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

Wartość  
osiągnięta 
na koniec 

okresu, którego 
dotyczy 

sprawozdanie 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w 
planie działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji 
celu 

Stopień  realizacji zadania 
planowanego  

Stopień  realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

A-5/WAT 
na prowadzenie 
Strategia rozwoju 

w latach 2011-2020. 

Stopień  realizacji 
zaplanowanych celów 
szczegółowych i zadań  
służących ich realizacji 

(w %) 

100% 79% 
Prorektorzy, 

Kierownicy PJO, 
Kanclerz 

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

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

CELE SZCZEGÓŁOWE PRN 

A-5/WAT/5/PRN 
w kierunku zabezpieczenia 

i usług 

Stopień  realizacji 
zaplanowanych zadań  
służących realizacji 

celu 
(w %) 

100% 100% 

PRN 

BGt. 

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

1.  

2.  

A-4/WAT/5/PRN/1/BGL 
Zrealizowane Unowocześnienie otoczenia informatycznego 

BGŁ  
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Numer i nazwa celu 
Mierniki określające stopień  realizacji celu 

Osoba/ jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna za 
realizację  celu 

Nazwa (określenie) 
miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 
osiągnięcia 

na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

Wartość  
osiągnięta 
na koniec 

okresu, którego 
dotyczy 

sprawozdanie 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w 
planie działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji 
celu 

Stopień  realizacji zadania 
planowanego  

Stopień  realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3  4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE (PRR) 

A-5/WAT/3/PRR 

Stopien realizacji 
zaplanowanych celów 
szczegółowych i zadań  
służących ich realizacji 

(w %) 

100% 100% 

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

PRR/DIN 
1. 

A-5/WAT/3/PRR/1/DIN 
Zrealizowane Rozwój Informatycznej Platformy 

Uwierzytelniania i Autoryzacji oraz Komunikacji 
elektronicznej WAT 

PRR/DIN 
2• 

A-5/WAT/3/PRR/2/DIN 
Zrealizowane Uruchomienie mechanizmów aktywnego 

monitoringu sieci ASK 
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Numer i nazwa celu 
Mierniki określające stopień  realizacji celu 

Osoba/ jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna za 
realizację  celu 

Nazwa (określenie) 
miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 

osiągnięcia 
na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

Wartość  
osiągnięta 
na koniec 

okresu, którego 
dotyczy 

sprawozdanie 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w 
planie działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji 
celu 

Stopień  realizacji zadania 
planowanego  

Stopień  realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE PRR (ciąg dalszy) 

A-5/WAT/3/PRR 

Stopień  realizacji 
zaplanowanych celów 
szczegółowych i zadań  
służących ich realizacji 

(w %) 

100% 70% 

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

3.  

A-5/WAT/3/PRR/3/DIN 
Zrealizowane PRR/DIN Rozwój kontenerowego środowiska 

obliczeniowego i informatycznej chmury 
obliczeniowo-usługowej 

4.  
A-5/WAT/3/PRR/O/DIN 

Zrealizowane częściowo PRR/DIN Wdrożenie jednolitego systemu pomocy 
technicznej 

5.  

6.  

A-5/WAT/3/PRR/5/DIN 
Zrealizowane częściowo PRR/DIN Organizacja infrastruktury klucza publicznego 

— podpis cyfrowy niekwalifikowany 
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L.p. 

Numer i nazwa celu 
Mierniki określające stopień  realizacji celu 

Osoba/ jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna za 
realizację  celu 

Nazwa (określenie) 
miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 

osiągnięcia 
na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

Wartość  
osiągnięta 
na koniec 

okresu, którego 
dotyczy 

sprawozdanie 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w 
planie działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji 
celu 

Stopień  realizacji zadania 
planowanego  

Stopień  realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE (PRR) 

A-5/WAT/4/PRR 
w kierunku zabezpieczenia 

Stopień  realizacji 
zaplanowanych celów 
szczegółowych i zadań  
służących ich realizacji 

(w %) 

Remont pomieszczeń  Działu Informatyki 
 

100% 80% 

PRR, Kanclerz  Efektywne wykorzystanie i modernizacja infrastruktury 
potrzeb uczelni 
Strategia rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w 

latach 2011-2020 — Cel 5 pkt 4 

PRR/DIN 
DIR 1.  

A-5/WAT/4/PRR/1/DIN Zrealizowane częściowo 

PRR/DIN 
2.  

A-5NVAT/4/PRR/2/DIN 
Zrealizowane Modernizacja teletransmisyjnej infrastruktury 

światłowodowej WAT 

PRR/DIN 
Kierownicy PJO 3.  

A-5/WAT/4/PRR/3/DIN 
Zrealizowane Przylączanie budynków na terenie 

zamkniętym WAT do nowej sieci szkieletowej 

PRR/DIN 
BGŁ, Klub WAT 4• 

5. 

A-5/WAT/4/PRR/4/DIN 
Zrealizowane Budowa nowych punktów węzłowych ASK w 

Bibliotece Głównej i Klubie WAT 
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Numer i nazwa celu 
Mierniki okreś  ające stopień  realizacji celu 

Osoba/ jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna za 
realizację  celu 

Nazwa 
(określenie) 

miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 
osiągnięcia 

na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

Wartość  
osiągnięta 
na koniec 

okresu, którego 
dotyczy 

sprawozdanie 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w 
planie działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji 
celu 

Stopień  realizacji zadania 
planowanego  

Stopień  realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE — WEL 

A-5/WAT/5/WEL 

Wartość  inwestycji 
PLN 

Zadanie 1 
Zadanie 2 

1) 400 tys. PLN 
2) 11,7 mln PLN 

1) 	296 tys. PLN 
1) 	5,7 mln PLN 
(na 2018 r.) 

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

1. 
A-5NVAT/51WEL11/KAN 

Zrealizowano 

1. WEL 
2. Pełnomocnik 

dziekana WEL 
ds. offsetu 

3. KAN 

Sporządzenie dokumentacji projektowej 
Naukowo-Dydaktycznego Centrum Radiowego 

2.  

3.  

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

Częściowo zrealizowane 

1. WEL 
2. Kierownik 

projektu 
3. KAN 

Sporządzenie dokumentacji projektowej 
i rozpoczęcie inwestycji budowlanej Budynek 
komory bezodbiciowej do badań  impulsów 
HPEM 
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Numer i nazwa celu 

Mierniki określające stopień  realizacji celu 

Osoba/ jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna za 
realizację  celu 

Nazwa (określenie) 

miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 

osiągnięcia 
na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

Wartość  
osiągnięta 
na koniec 

okresu, którego 
dotyczy 

sprawozdanie 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w 
planie działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji 
celu 

Stopień  realizacji zadania 
planowanego  

Stopień  realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE — WIG 

A-5/WAT/5/WIG 
na prowadzenie 

Liczba projektów 
Liczba wniosków 
Liczba inwestycji 

1 
1 
1 

O 
1 
O 

PRN 
PRN 

Kanclerz 
Tworzenie nowoczesnej infrastruktury uczelni, pozwalającej 
działalności dydaktycznej i badawczej na wysokim poziomie 

Strategia Rozwoju WAT, cel nr 5 

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

Niezrealizowane WIG Realizacja projektu obiektu szkolno- 
laboratoryjnego przez Instytut Geodezji 

2.  

3.  

A-5/WAT/5/WIG/2 

Zrealizowane WIG 
Opracowanie wniosku o przyznanie dotacji 
celowej na inwestycje budowlaną  - remontu i 
przebudowy obiektu naukowo-dydaktycznego 
	 (mikro-poligonu)  
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L.p. 

Numer i nazwa celu 

Mierniki określające stopień  realizacji celu 

Osoba/ jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna za 
realizację  celu 

Nazwa (określenie) 
miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 
osiągnięcia 

na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

Wartość  
osiągnięta 
na koniec 

okresu, którego 
dotyczy 

sprawozdanie 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w 
planie działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji 
celu 

Stopień  realizacji zadania 
planowanego  

Stopień  realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE WLO. 

A-5/WAT/4/WLO 

Stopień  realizacji zadań  
w% 

800/0 800/0 

WLO 
Budowa nowych laboratoriów ISBiO 
Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020, cel Nr 5 

ISBiO 
1. 

A-5ANAT/4/WL0/1/ISBi0 
Zrealizowane Budowa Laboratorium Ochrony Infrastruktury 

Krytycznej 

ISBiO 
2.  

3.  

A-5/WAT/4/WLO/2/ISBiO 
Zrealizowane częściowo Budowa laboratorium badań  nad systemem 

Obronnym państwa 
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Numer i nazwa celu 

Mierniki określające stopień  realizacji celu 

Osoba/ jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna za 
realizację  celu 

Nazwa (określenie) 
miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 
osiągnięcia 

na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

Wartość  
osiągnięta 
na koniec 

okresu, którego 
dotyczy 

sprawozdanie 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w 
planie działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji 
celu 

Stopień  realizacji zadania 
planowanego  

Stopień  realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE — WME. 

A-5/WAT/3NVME 
na prowadzenie 

Stopień  realizacji 
zaplanowanych celów 
szczegółowych i zadań  
służących ich realizacji 
(w %): 
- zadanie A- 
5/WAT/3/WME/1/DIB 
- zadanie A-
5/5/WAT/3/WME/1/DIP 

90% 
100% 

83% 
100% 

DME/WME 

Tworzenie nowoczesnej infrastruktury uczelni, pozwalającej 
działalności dydaktycznej i badawczej na wysokim poziomie. 

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

1. 

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

Zrealizowano częściowo. DME, DIB 
Rozbudowa bazy dydaktycznej budynku nr 54 
Kontynuacja z lat 2014, 2015 i 2016. 
(Kontynuacja Celu A-5/WAT/3/WME/2016) 

2.  

3.  

A-5/WAT/3/WME/2/DIP Zrealizowano. DME, DIP 
Termomodernizacja bud. 68 

48/73 



Część  A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2017 oraz Strategii 
rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020 
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Numer i nazwa celu 

Mierniki określające stopień  realizacji celu 

Osoba/ 
jednostka 

organizacyjna 
odpowiedzialna 

za realizację  
celu 

Nazwa (określenie) 
miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 
osiągnięcia 

na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

Wartość  
osiągnięta
na koniec 
okresu, 
którego 
dotyczy 

sprawozdanie 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w 
planie działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące 
realizacji celu 

Stopień  realizacji zadania 
planowanego 

Stopień  realizacji zadania 
dodatkowego 

2 3 4 5 6 

CELE SZCZEGÓŁOWE WTC 

A-5/WAT/3/VVTC 

	

1. 	Otrzymanie 
finansowania 

	

2. 	Otrzymanie 
finansowania 

	

3. 	Stopień  realizacji 
zadania w % 

	

4. 	4. Stopień  realizacji 
zadania w % 

Wartość  logiczna 
„TAK" 

Wartość  logiczna 
„TAK" 

25 
20 

Wartość  
logiczna „NIE" 

Wartość  
logiczna „NIE" 

O 
20 

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

1.  
A-5/WAT/3/WTC/1 

Niezrealizowane WTC Budowa Centrum Nowych Materiałów i 
Konstrukcji (CENOMAK) 

2.  
A-5/WAT/3/WTC/2/10E 

Niezrealizowane WTC, 10E Utworzenie Mazowieckiego Centrum 
Fotoniki Stosowanej (CEFOS) 

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

5. 

A-5/WAT/3/WTC/4 
Remont budynku 55 

Zrealizowane WTC 
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L•p• 

Numer i nazwa celu 

Mierniki określające stopień  realizacji celu 

Osoba/ jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna za 
realizację  celu 

Nazwa (określenie) 
miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 
osiągnięcia 

na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

Wartość  
osiągnięta 
na koniec 

okresu, którego 
dotyczy 

sprawozdanie 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w 
planie działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące 
realizacji celu 

Stopień  realizacji zadania 
planowanego  

Stopień  realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE —10E 

A-5/WAT/2/10E 

Stopień  realizacji w % 100 % 

100% 

O% 

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

1. 
A-5/WAT/PRR/2/10E/1 Zrealizowane IOE 
Rozbudowa i adaptacja budynku 137 

2 

3. 

A-5/WAT/PRR/2/10E/2 
Niezrealizowane 10E, WTC Utworzenie Mazowieckiego Centrum 

Fotoniki Stosowanej(CEFOS) 
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L.p. 

Numer i nazwa celu 
Mierniki określające stopień  realizacji celu 

Osoba/ jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna za 
realizację  celu 

Nazwa (określenie) 

miernika 

Wartość  
miernika 

planowana do 
osiągnięcia 

na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

Wartość  
osiągnięta 
na koniec 
okresu, 
którego 
dotyczy 

sprawozdanie 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Oznaczenie i nazwa zadania 
określonego wplanie działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące 
realizacji celu 

Stopień  realizacji zadania 
planowanego 

Stopień  realizacji zadania 
dodatkowego 

2 3 4 5 6 

CELE SZCZEGÓŁOWE — KAN 

A-5/WAT/1/KAN 
uczelni na rozwój infrastruktury z 

finansowego poprzez 
zabezpieczenie w PRF 
środków przeznaczonych 
na remonty centralne 
zabezpieczenie w PRF 
środków przeznaczonych 
na zakupy środków 
trwałych służących 
działalności dydaktycznej 
zabezpieczenie w PRF 
sfinansowania wkładu 
własnego w 
realizowanych projektach 
i przedsięwzięciach oraz 
spłaty zobowiązań  z tytułu 
kredytu JESSICA 

100% 

1) 100% 

2) 100% 

3) 100% 

KANCLERZ Racjonalne wykorzystanie środków finansowych 
jednoczesnym utrzymaniem zrównoważonego bilansu 
opracowanie Planu Rzeczowo-Finansowego WAT 
Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020, Cel strategiczny Nr 5 

KWESTOR 
1 

A-5WAT/1/KAN/1/KWE — wydzielenie 
Zrealizowano niezbędnych środków przeznaczonych 

na remonty centralne 

KWESTOR 
2 

A-5NVAT/1/KAN/2/KWE — wydzielenie 
Zrealizowano środków przeznaczonych na zakupy 

środków trwałych służących 
działalności dydaktycznej 

KWESTOR 
3 

A-5NVAT/1/KAN/3/KWE zapewnienie 

Zrealizowano sfinansowania wkładu własnego w
realizowanych projektach i 
przedsięwzięciach, a także spłaty 
zobowiązań  z tytułu kredytu JESSICA, 
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L.p. 

Numer i nazwa celu 
Mierniki określające stopień  realizacji celu 

Osoba/ 
jednostka 

organizacyjna 
odpowiedzialna 

za realizację  
celu 

Nazwa (określenie) miernika 

Wartość  
miernika 

planowana do 
osiągnięcia 
na koniec 

roku, którego 
 plan 

Wartość  
osiągnięta 
na koniec 
okresu, 
którego 
dotyczy

sprawozdanie 

Odniesienie do dokumentu o charakterze 
strategicznym 

Oznaczenie i nazwa zadania 
określonego wplanie działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące 
realizacji celu 

Stopień  realizacji 
zadania planowanego 

Stopień  realizacji 
zadania dodatkowego 

2 3 4 5 6 

CELE SZCZEGÓŁOWE — KAN — ciąg dalszy 
A-5/WAT/1/KAN 

uczelni 	na 	rozwój 
bilansu 
WAT 

	

4. 	zabezpieczenie w PRF wkładu własnego na 
trwające przedsięwzięcia inwestycyjne oraz 
finansowanie w realizowanych projektach, 
zabezpieczenie w PRF nakładów na 
przedsięwzięcia modernizacyjne 
infrastruktury budowlanej związanych z 
bieżącymi potrzebami Akademii, 

	

6. 	zabezpieczenie w PRF wkładu własnego w 
aplikowanych nowych wnioskach 
inwestycyjnych i projektach 
finansowanych ze §rodków krajowych oraz 
środków UE (bez względu na zakres 
przedmiotowy tj. budowlany, badawczy, 
szkoleniowy, inwestycyjny itp.) 
Stopiefi realizacji wszystkich zadań  (1-6) w 

100% 

4) 100% 

5) 100% 

6) 	100% 

7) 100% 

8)  

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

Zrealizowano 4 

A-5ANAT/1/KAN/4/KWE — sfinansowanie 

KWESTOR 
trwających przedsięwzięć  
inwestycyjnych oraz finansowanie 
wkładu własnego w realizowanych 
projektach 

6 

A-5/WAT/1/KAN/5/KWE — sfinansowanie 
Zrealizowano KWESTOR przedsięwzięć  modernizacyjnych 

infrastruktury budowlanej związanych z 
bieżącymi potrzebami Akademii, 

6 

7. 

 	itp.) 

A-5/WAT/1/KAN/6/KWE — sfinansowanie 

Zrealizowano KWESTOR 

wartość  wkładu własnego w 
aplikowanych nowych wnioskach 
inwestycyjnych i projektach 
finansowanych ze UE (bez względu na 
zakres przedmiotowy tj. budowlany, 
badawczy, szkoleniowy, inwestycyjny 
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Część  A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2017 oraz 
rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020 

Strategii 

L.p. 

Numer i nazwa celu 

Mierniki określające stopień  realizacji celu 

Osoba/ jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna za 
realizację  celu 

Nazwa (określenie) 

miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 

osiągnięcia 
na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

Wartość  
osiągnięta 
na koniec 

okresu, którego 
dotyczy 

sprawozdanie 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w 
planie działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji 
celu 

Stopień  realizacji zadania 
planowanego  

Stopień  realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE — KAN 

A-5/WAT/2/KAN 
dydaktycznej, badawczej i 

Stopień  realizacji 
zaplanowanych prac 

(nakładów) 
50% 

100% 

100% 

100% 

100% 

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

1. 
A-5/WAT/2/KAN/1/LOG 

Zrealizowane DIR Realizacja budowy Akademika Wojskowego nr 
3 

2 
A-5/WAT/2/KAN/2/LOG 

Zrealizowane DIR Rozbudowa i przystosowanie bud. Nr. 54 do 
potrzeb Centrum Robotów Mobilnych 

3 
A-5/WAT/2/KAN/3/LOG Zrealizowane 

(vide część  opisowa) 
DIR Pozyskanie środków na remont i remont 

stołówki wojskowej nr. 2 

4 A-5/INAT/2/KAN/4/LOG Zrealizowane DIR 
Termomodernizacja i przebudowa DA 
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Część  A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2017 
rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020 

oraz Strategii 

L•p• 

Numer i nazwa celu 
Mierniki określające stopień  realizacji celu 

Osoba/ jednostka 
 organizacyjna 

odpowiedzialna za 
realizację  celu 

Nazwa (określenie) 
miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 

osiągnięcia na koniec 
roku, którego dotyczy 

plan 

Wartość  
osiągnięta 
na koniec 
okresu, 
którego 
dotyczy 

sprawozdanie 

Odniesienie do dokumentu o charakterze 
strategicznym 

Oznaczenie i nazwa zadania 
określonego w planie działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące 
realizacji celu 

Stopień  realizacji 
zadania planowane_go 

Stopień  realizacji 
zadania dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE — KAN - ciąg dalszy 

A-5/WAT/2/KAN 
dydaktycznej, 

Stopień  realizacji 
zaplanowanych prac 

(nakładów) 

Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020, 	Cel strategiczny Nr 5  

50% 

100% 

100% 

100%  

DIR Ulepszanie oraz tworzenie nowoczesnej infrastruktury 
badawczej i socjalnej uczelni na wysokim poziomie" 

5.  
A-5/WAT/2/KAN/5/LOG 

Zrealizowane 
DIR 

Realizacja: 2011-2017 Przebudowa Ośrodka Szkoleniowo - 
Sportowego 

6.  
A-5/WAT/2/KAN/6/LOG 

Zrealizowane 
DIR 

realizacja 2016-2017 Przebudowa i rozbudowa parkingu 
ogólnodostępnego 

7 

8. 

A-5/WAT/2/KAN/7/LOG 

Zrealizowane 
DIR 

Realizacja 2016-2017 
Rozbudowa i adaptacja bud. nr. 137 na 
laboratorium promieniowania 
	 laserowego 
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Część  A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2017 oraz Strategii 
rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020 

L•p• 

Numer i nazwa celu 
Mierniki określające stopień  realizacji celu 

Osoba/ jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna za 
realizację  celu 

Nazwa (określenie) 
miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 
osiągnięcia 

na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

Wartość  
osiągnięta 
na koniec 

okresu, którego 
dotyczy 

sprawozdanie 

Odniesienie do dokumentu o charakterze 
strategicznym 

Oznaczenie i nazwa zadania 
określonego w planie działalności  

Podjęte dodatkowe zadania slużące 
realizacji celu 

Stopień  realizacji 
zadania planowanego_  

Stopień  realizacji 
zadania dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

A-6/WAT 
naukowej i 

projektów naukowych 
Stopie'', realizacji zaplanowanych 

celów szczegółowych i zadań  
służących ich realizacji 

(w %) 

100% 70% 
Prorektorzy, 

Kierownicy PJO, 
Kanclerz 

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

CELE SZCZEGÓŁOWE — PRK 

A-6/WAT/2/PRK 
realizację 	umów 

programu ERASMUS+ 

Liczba osób z WAT 
skierowanych do instytucji 
zagranicznych (uczelnie i 

. praktyki) 

Liczba osób z instytucji 
zagranicznych będących w WAT. 

45 

35 

45 

22 

PRK 

— 

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

1. 
A-6ANAT/2/PRK/1/DOK Zrealizowane 

częściowo 

DOKI 
kordynatorzy 

wydziałowi: WCY, 
WEL, WIG, WLO, 
WME, WML, WTC, 

10E  

Doskonalenie form uczestnictwa w 
programie ERASMUS+ 
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Część  A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2017 oraz Strategii 

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

L.p. 

Numer i nazwa celu 

Mierniki określające stopień  realizacji celu 

Osoba/ jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna za 
realizację  celu 

Nazwa (określenie) 

miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 
osiągnięcia 

na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

Wartość  
osiągnięta 
na koniec 

okresu, którego 
dotyczy 

sprawozdanie 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w 
planie działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji 
celu 

Stopień  realizacji zadania 
planowanego  

Stopień  realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE — PRN 

A-6/WAT/3/PRN 

Stopień  realizacji 
zaplanowanych celów i 

zadań  (w %) 
90% 90% 

PRN 
Koordynacja międzynarodowej współpracy naukowej WAT 

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

DNA 
1. 

A-6/WAT/3/PRN/3/DNA 
Zrealizowane Wsparcie PJO w poszerzaniu 

międzynarodowej współpracy naukowej 

DNA/ZWZ  
2.  

3.  

A-6/WAT/3/PRN/4/DNA/ZVVZ- Zorganizowanie 

Zrealizowane wizyty oraz wykładu noblisty prof. Shuij 
Nakamura — logistyka związana z organizacją  
transportu, pobytu oraz organizacją  wykładu. 
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Część  A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2017 oraz Strategii 
rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020 

L.p. 

Numer i nazwa celu 
Mierniki określające stopień  realizacji celu 

Osoba/ jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna za 
realizację  celu 

Nazwa (określenie) 
miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 
osiągnięcia 

na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

Wartość  
osiągnięta 
na koniec 

okresu, którego 
dotyczy 

sprawozdanie 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego 
w planie działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące 
realizacji celu 

Stopień  realizacji zadania 
planowanego  

Stopień  realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE — WCY 

A-6/WAT/5/WCY 
ośrodkami naukowo - 

utworzeniu 
dydaktycznej i 

Liczba firm 

Wzrost liczby umów 
o współpracy w % 

45 

5% 

45 

5% 

1. WCY 
2.Dziekan - dr hab. 
inż. 
Kazimierz WORWA 

3.dr hab. inż. 
Zbigniew ZIELIŃSKI 

Rozwój współpracy z krajowymi i zagranicznymi 
badawczymi i naukowo - dydaktycznymi, służącej 
korzystniejszych warunków do prowadzenia działalności 
naukowo - badawczej. 
Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020, cel Nr 6. 
Strategia rozwoju Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej im. 

Jarosława Dąbrowskiego na lata akademickie 2012/2013 ÷ 2019/2020 

1. 
A-6/WAT/5/WCY Zrealizowano 100 % 

1. WCY 
2.Dziekan — dr hab. inż. 
Kazimierz WORWA 

3.dr inż. Henryk POPIEL 
Rada ds. kwalifikacji absolwentów WCY 

2.  

3.  

A-6/WAT/5/WCY 
Zrealizowano 100 % 

1. WCY 
2.Dziekan — dr hab. inż. 
Kazimierz WORWA 

3. dr inż. Henryk 
POPIEL 
4. dr hab. inż. Zbigniew 
ZIELIŃSKI  

Procedowanie zawarcia umów 
i współpracy oraz umów konsorcyjnych. 
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Część  A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2017 oraz Strategii 
rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020 

L•p. 

Numer i nazwa celu 
Mierniki określające stopień  realizacji celu 

Osoba/ jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna za 
realizację  celu 

Odniesienie do dokumentu o charakterze 

strategicznym 
Nazwa (określenie) 

miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 
osiągnięcia 

na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

Wartość  
osiągnięta 

na koniec okresu 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

Oznaczenie i nazwa zadania 
określonego w planie działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące 
realizacji celu 

Stopie/i realizacji 
zadania planowanego  

Stopień  realizacji 
zadania dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE WEL 

A-6/WAT/6/VVEUPRN 

1. Kwota za projekt dla 
WAT w EURO 

2. Kwota za projekt dla 
WAT w EURO 

1) 110 tys. EURO 
2) 220 tys. EURO 

1) 3,6 mil. PLN 
2) 418 tys EURO 

Dziekan WEL Pozyskanie zagranicznych projektów badawczych, 
cel nr 5 strategii WEL WAT 
Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020, cel Nr 6 

1. 
A-6/WAT/6NVEL/1PRN Częściowo 

zrealizowano 

1. WEL 
2. Dyrektor ITK 
3. Kierownik 

projektu 
— Projekt EDA MAENA 

2.  

3.  

A-6/WAT/6/WEL/2/PRN Częściowo 
zrealizowano 

1. WEL 
2. Dyrektor ITK 
3. Kierownik 
	 projektu 

Projekt EDA WINLAS 
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Część  A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2017 oraz Strategii 
rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020 

L•p• 

Numer i nazwa celu 
Mierniki określa'ące stopień  realizacji celu 

Osoba/ jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna za 
realizację  celu 

Nazwa (określenie) 
miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 
osiągnięcia 

na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

Wartość  
osiągnięta 
na koniec 

okresu, którego 
dotyczy 

sprawozdanie 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w 
planie działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji 
celu 

Stopień  realizacji zadania 
planowanego  

Stopień  realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE — WIG 

A-6/WAT/6/WIG 
i dydaktycznej 

oraz wymianę  kadry 

Liczba cykli 

Liczba wyjazdów w 
ramach staży postdoc. 

2 

2 

O 

1 

PRK 
PRN 

Ustawiczne poszerzanie międzynarodowej współpracy naukowej 
WAT poprzez wspólne prowadzenie projektów naukowych 
naukowej i studentów 
Strategia Rozwoju WAT, cel nr 6 

1. 

A-6/WAT/6/WIG/1 

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

2.  

3.  

A-6/WAT/6/WIG/2 

Zrealizowane częściowo WIG Zwiększenie udziału pracowników naukowych 
w wymianie międzynarodowej w ramach 
	 programu ERASMUS 	  
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Część  A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2017 oraz Strategii 
rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020 

L•p• 

Numer i nazwa celu 
Mierniki określające stopień  realizacji celu 

Osoba/ jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna za 
realizację  celu 

Nazwa (określenie) 

miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 
osiągnięcia 

na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

Wartość  
osiągnięta 
na koniec 

okresu, którego 
dotyczy 

sprawozdanie 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w 
planie działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji 
celu 

Stopień  realizacji zadania 
planowanego  

Stopień  realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE — WTC 

A-6/WAT/4/WTC – 
WTC WAT 

1. Stopień  
zaawansowania 

2. Stopień  

70% 

20% 

60% 

18 

Dziekan 

— 

Ustawiczne poszerzanie międzynarodowej współpracy 
Strategia rozwoju WAT, cel Nr 6 

— 

1. 
A-6/111/AT/4/WTC/1 

Zrealizowano częściowo WTC Kontynuacja współpracy z firmą  Raytheon 
(USA) 

2.  

3.  

A•6/WAT/41WTC12 

zaawansowania  
Zrealizowano częściowo WTC 

Kontynuacja realizacji projektu naukowego z 
agendą  ministerstwa obrony Wielkiej Brytanii 
„Defence Science and Technology 
	 Laboratory" 
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Część  B. Inne cele i zadania Wojskowej Akademii technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego na rok 2017. 

L.p. 

Numer i nazwa celu Mierniki określające stopień  realizacji celu 

Osoba/ jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna za 
realizację  celu 

Odniesienie do dokumentu o charakterze 
strategicznym 

Nazwa (określenie) 
miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 

osiągnięcia 
na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

Wartość  
osiągnięta 
na koniec 

okresu, którego 
dotyczy 

sprawozdanie 

Oznaczenie i nazwa zadania 
określonego wplanie działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące 
realizacji celu 

Stopień  realizacji zadania 
planowanego  

Stopień  realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 
B-1 /VVAT/5/PRR 

Akademii Technicznej 

Decyzja rektora w sprawie 
powołania zespołu 

ds. opracowania strategii 
rozwoju WAT 

Opracowanie i uzgodnienie 
projektu uchwały Senatu WAT 
w sprawie przyjęcia „Strategii 
rozwoju WAT w latach 2017- 

2025" 

Wartość  logiczna 
„TAK" 

Wartość  logiczna 
„TAK" 

Wartość  
logiczna „NIE" 

Wartość  
logiczna „NIE" 

PRR/DRO 

Opracowanie projektu Strategii rozwoju Wojskowej 
im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2017-2025 
§ 33 ust. 3 pkt 2 załącznika nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego WAT, 
stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 15/RKR/2016 z dnia 20 maja 
2016 r. 

1. B-1/WAT/5/PRR/1/DRO 
Niezrealizowane 

,Prorektorzy, 
kierownicy PJO, 

Kanclerz 

Powołanie zespołu ds. opracowania 
projektu Strategii rozwoju WAT 

2.  

3.  

B-1NVAT/5/PRR/2/DRO 
Niezrealizowane 

Prorektorzy, 
kierownicy PJO, 

Kanclerz 

Opracowanie i uzgodnienie projektu 
Strategii rozwoju WAT 
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Część  B. Inne cele i zadania Wojskowej Akademii technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego na rok 2017. 

L.p. 

Numer i nazwa celu Mierniki określające stopień  realizacji celu 

Osoba/ jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna za 
realizację  celu 

Odniesienie do dokumentu o charakterze 
strategicznym 

Nazwa (określenie) 
miernika 

Wartość  miernika 
planowana do 
osiągnięcia 

na koniec roku, 
którego dotyczy 

plan 

Wartość  
osiągnięta 
na koniec 

okresu, którego 
dotyczy 

sprawozdanie 

Oznaczenie i nazwa zadania 
określonego w planie działalności  

Podjęte dodatkowe zadania służące 
realizacji celu 

Stopień  realizacji zadania 
planowanego  

Stopień  realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

B-1/WAT/1/PRS 
ponadgimnazjalnych 

Liczba podpisanych nowych 
listów intencyjnych 

Organizacja konkursu 

10 

Wartość  logiczna 
„TAK" 

6 

TAK 

PRS/DSS 
Upowszechnianie wiedzy politechnicznej w szkołach 
§ 47 załącznika nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego WAT, stanowiącego 
załącznik do Zarządzenia Nr 15/RKR/2016 z dnia 20 maja 2016 r. 

1. 

B-1/WAT/1/PRS/1/DSS 

Zrealizowane częściowo DSS 
Intensyfikacja współpracy ze szkołami 
ponadgimnazjalnymi oraz 
samorządami terytorialnymi 

2.  

3.  

B-1/WAT/1/PRS/2/DSS 

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

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI CELÓW PIONU FUNKCJONALNEGO (PODSTAWOWEJ JEDNOSTKI 
ORGANIZACYJNEJ) OBJĘTYCH „PLANEM DZIAŁALNOŚCI WAT NA ROK 2017" 

(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 2017 
oraz Strategii rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020"  

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

Cel szczegółowy: 	A-1/WAT/1/WIG s. 15  
Umacnianie pozycji WAT w systemie szkolnictwa wyższego, Strategia Rozwoju WAT, cel nr 1 

Zadanie: 	A-1/WAT/1/WIG/1 — s. 15  
Wspieranie zespołów badawczych WIG w procesie obsługi administracyjnej projektów 

Zadanie niezrealizowane — brak środków finansowych na uruchomienie nowego etatu w pionie administracyjnym. 

Zadanie: 	A-1/WAT/1/WIG/2 — s. 15  
Rozwój kadry naukowej poprzez stwarzanie warunków do uzyskiwania stopni i tytułów naukowych 

Zadanie zrealizowane częściowo — awanse naukowe przesunięte w czasie ze względu na przedłużenie terminu zakończenia studiów 

doktoranckich. 
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Cel szczegółowy: 	A-1/WAT/1/WME — s. 17  
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. 

Zadanie: 	A-1/WAT/1/WME/1/PKM 	s. 17 
Uruchomienie od semestru zimowego roku akademickiego 2017/2018 nowego kierunku studiów Biocybernetyka i inżynieria 
biomedyczna. 

Zadanie niezrealizowane. 
Porozumienie pomiędzy czterema PJO przewidzianymi do prowadzenia nowego kierunku studiów zostało zawarte w marcu 2017 r. Nie pozwoliło 
to na złożenie w styczniu wniosku do Senatu WAT w celu uruchomienia nowego kierunku studiów od roku akademickiego 2017/18. Do końca roku 
2017 trwały dalsze prace i ostateczne uzgodnienia, które pozwolą  na uruchomienie od roku akademickiego 2018/19. Zadanie zaplanowano do 
realizacji w 2018 r. 

Cel szczegółowy: 	A-1/WAT/1/WTC — s. 18  
Umocnienie pozycji WTC WAT w systemie polskiego i europejskiego szkolnictwa wyższego 

Zadanie: 	A-1/WAT/1/WTC — s. 18  
Uruchomienie nowej specjalności na studiach cywilnych II stopnia, na kierunku inżynieria materiałowa: „Komputerowe wspomaganie 
projektowania i wytwarzania" 

Zadanie niezrealizowane por. uzasadnienie dla zadania A-1/WAT/1/WTC/2 (poniżej). 

Zadanie dodatkowe: A-1/WAT/1NVTC/2 — s. 18  
Analiza sensowności tworzenia nowej specjalności w świetle ustawy 2.0 
Analiza zapotrzebowania na nową  specjalność  w świetle braku wystarczającej ilości kandydatów na istniejące specjalności. 

Zadanie zrealizowane. 
Analizy przeprowadzono w celu dokonania oceny celowości uruchamiania nowej specjalności (zadanie A-1/WAT/1/WTC). 
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Cel strategiczny: A-2/WAT — s. 20  
Określenie roli WAT jako wiodącego filaru edukacyjnego wyższego szkolnictwa wojskowego w zakresie kształcenia kadr 
specjalistycznych i dowódczych Ministerstwa Obrony Narodowej zwanego dalej „MON", uwzględniając strategiczne kierunki edukacji 
i badań  zawarte w wizji SZ RP 2030, z jednoczesnym otwarciem się  na kształcenie oficerów innych państw.. 

Cel szczegółowy: 	A-2/WAT/2/WEL — s. 24  
Realizacja umowy offsetowej HARRIS dotyczącej utworzenia Naukowo-Dydaktycznego Centrum Radiowego 

Zadanie: 	1. 	A-2/WAT/2/WEL/PRK — s. 24  
Uruchomienie kursów dla MON z zakresu Budowy radiostacji programowanych oraz obsługi radiostacji wojskowych firmy HARRIS, AN-
PRC 117 i AN-PRC 152 

Zadanie określone w planie działalności nie zostało zrealizowane ze względu na rezygnację  MON z prowadzenia zajęć  przez Akademię, ze 
względu na niewystarczającą  bazę  dydaktyczną  Naukowo-Dydaktycznego Centrum Radiowego. 

Cel szczegółowy: 	A-2/WAT/2/WIG — s. 25  
Określenie roli WAT jako wiodącego filaru edukacyjnego wyższego szkolnictwa wojskowego (...), Strategia Rozwoju WAT, cel nr 2 

Zadanie: 	A-2/WAT/2/WIG/3 
Rozwój naukowy kadry wojskowej poprzez stwarzanie warunków do awansów naukowych 

Zadanie niezrealizowane — postępowanie o nadanie tytułu profesora w toku; 

Cel szczegółowy: 	A-2/WAT/2/WTC — s. 29  
Określenie roli WTC WAT jako wiodącego filaru edukacyjnego wyższego szkolnictwa wojskowego 

Zadanie: 	A-2/WAT/2/WTC/1 — s. 29  
Przygotowanie i przedstawienie propozycji nowej specjalności na studiach wojskowych I i II stopnia „Materiały wybuchowe i paliwa 
rakietowe" 

Zadanie częściowo zrealizowane — przedstawiono propozycję  do MON reaktywacji kierunku „Materiały wybuchowe i paliwa rakietowe". 
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Cel strategiczny: A-3/WAT — s. 30  
Utrzymanie pozycji WAT jako zaplecza eksperckiego i badawczego MON, a także innych ministerstw w zakresie tzw. „high technology" 
poprzez prowadzenie badań  dotyczących obszaru współpracy międzynarodowej w ramach środków budowy zaufania i bezpieczeństwa, 
ale również  bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych. Zwiększenie efektywności działalności badawczej poprzez wspieranie innowacji 
i wdrożeń. 

Cel szczegółowy: 	A-3/WAT/2/PRR s. 30 
Komercjalizacja wyników badań  naukowych i prac rozwojowych poprzez zakładanie m.in. spółek spin—off, udzielanie licencji na 
powstałe technologie oraz sprzedaż  technologii. 

Zadanie: 	A-3/WAT/1/PRR/2/ZAE — 	s.30 
Pozyskanie baz, wykorzystywanych do analiz bibliometrycznych. 

Zadanie niezrealizowane. 
Zadanie zostanie zrealizowane do końca 2018 r., po implementacji baz danych do pozyskanego oprogramowania VantagePoint z zasobów 
bazodanowych Biblioteki Głównej WAT oraz innych dostępnych zasobów zewnętrznych, jak również  tworzonych przez ZAE. 

Cel szczegółowy: 	A-3/WAT/2/PRR — s. 31  
Komercjalizacja wyników badań  naukowych i prac rozwojowych poprzez zakładanie m.in. spółek spin—off, udzielanie licencji 
na powstałe technologie oraz sprzedaż  technologii. 

Zadanie: 	A-3/WAT/2/PRR/1/CTT — s. 31  
Selekcja potencjalnych technologii do komercjalizacji podczas rozmów z twórcami 
Zadanie: 	A-3NVAT/2/PRR/2/CTT — s. 31  
Wycena technologii zakwalifikowanych do komercjalizacji 

Zadanie: 	A-3/WAT/2/PRR/3/CTT — s. 31  
Pozyskiwanie środków ze źródeł  zewnętrznych na finansowanie projektów (technologii) celem przygotowania ich do komercjalizacji 

Wszystkie ww. zadania w trakcie realizacji. W roku 2017 nie utworzono żadnej spółki spin-off, ponieważ  23 lutego 2017 roku TechnoWAT Sp. z 
o.o. została postawiona w stan likwidacji. Funkcjonowanie Spółki zostało ograniczone do czynności likwidacyjnych objętych przepisami prawa. 
Utworzenie spółki spin-off wiąże się  bezpośrednio z utworzeniem spółki celowej, które planowane jest na 2018 r. 
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Cel strategiczny: A-4/WAT/3/WEL — s. 36  
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 

Cel szczegółowy: 	A-4/WAT/4/WEL — s. 38  
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 

Zadanie: 	 A-4/WAT/3/WEL — s. 38  
Uzyskanie akredytacji przez Komisję  Akredytacyjną  Uczelni Technicznych dla kierunku studiów Elektronika i Telekomunikacja 
(Utrzymanie wysokiej kategorii naukowej wydziału) 

Zadanie określone w planie działalności nie zostało zrealizowane ze względu na przesunięcie terminu kontroli przez Komisję  Akredytacyjną  
Uczelni Technicznych na pierwsze półrocze 2018 r. 

Cel szczegółowy: 	4/WAT/4/WIG — s. 39  
Kreowanie wizerunku WAT jako elitarnej uczelni technicznej prowadzącej działalność  dydaktyczną  i naukową  ... 
Strategia Rozwoju WAT, cel nr 4 

Zadanie: 	A-4/WAT/4/WIG/2 — s. 39  
Utrzymanie kategorii naukowej Wydziału poprzez zwiększenie liczby publikacji w czasopismach wysoko punktowanych 

Zadanie zrealizowane częściowo — mniejsze wpływy środków na realizację  projektów PBS, a także nieuzyskanie finansowania dla składanych 
wniosków w ramach programów zewnętrznych (NCN, NCBiR); 

Zadanie: 	A-4/WAT/4/WIG/3 s. 39 
Wystąpienie o akredytację  KAUT na kierunku budownictwo 

Zadanie niezrealizowane — wystąpienie o akredytację  KAUT będzie miało miejsce w styczniu 2018 roku; 
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Cel strategiczny: A-5/WAT — s. 41  
Tworzenie nowoczesnej infrastruktury uczelni, pozwalającej na prowadzenie działalności dydaktycznej i badawczej na wysokim 
poziomie. 

Cel szczegółowy: 	A-5/WAT/5/WEL — s. 45  
Tworzenie nowoczesnej infrastruktury WEL WAT (cel nr 2 i 3 Strategii WEL WAT) 

Zadanie: 	A-5/WAT/5/WEL/1/KAN — s. 45  
Sporządzenie dokumentacji projektowej Naukowo-Dydaktycznego Centrum Radiowego 

Zadanie zrealizowane za mniejszą  kwotę  niż  zakładano. 

Zadanie: 	A-5/WAT/1WELJ2/KAN — s. 45  
Sporządzenie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie inwestycji budowlanej Budynek komory bezodbiciowej do badań  impulsów HPEM 

Zadanie zrealizowane częściowo. Sporządzono dokumentację  projektowo-kosztorysową, lecz nie uruchomiono inwestycji budowlanej gdyż  
DNiSW przyznał  środki na tę  inwestycję  na 2018 r. w wysokości 5,7 mln zł, a pozostała kwota w 2019 r. (inwestycja na lata 2018/2019). 
W 2018 r. zostanie poddana pod Zamówienia Publiczne procedura budowlana budynku komory bezodbiciowej do badań  impulsów HPEM. 

Cel szczegółowy: 	A-5/WAT/5/WIG s. 46  
Tworzenie nowoczesnej infrastruktury uczelni, pozwalającej na prowadzenie działalności dydaktycznej i badawczej na wysokim 
poziomie — Strategia Rozwoju WAT, cel nr 5 

Zadanie: 	 A-5/WAT/5/WIG/1 — s.46  
A-5/WAT/5/WIG/1  
Realizacja projektu obiektu szkolno-laboratoryjnego przez Instytut Geodezji 

Zadanie niezrealizowane — dotacja przyznana w styczniu 2018 roku. 
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Cel szczegółowy: 	A-5/WAT/3/WME 
Tworzenie nowoczesnej infrastruktury uczelni, pozwalającej na prowadzenie działalności dydaktycznej i badawczej na wysokim 
poziomie.  

Zadanie: 	A-5/WAT/3/WME/1/D1B — s.48 
Rozbudowa bazy dydaktycznej budynku nr 54. Kontynuacja z lat 2014, 2015 i 2016 (Kontynuacja Celu A-5/VVAT/3/WME/2016). 

Zadanie zrealizowane częściowo. 
Stopień  zaawansowania realizacji zadania określono na 3% z 10% planowanych na rok 2017 (83% z 90% od początku realizacji zadania). 
W I półroczu planowano wykonanie dokumentacji projektowej i zostało to zrealizowane. W 11 półroczu 2017 odbyły się  dwa przetargi, oba 
zakończone unieważnieniem z powodu przekraczania przez złożone oferty wartości środków finansowych WAT przeznaczanych na realizację  
przedsięwzięcia. Spowodowało to niestety konieczność  odprowadzenia do MON niewykorzystanej dotacji. Kolejne postępowanie przetargowe jest 
planowane na początek 2018 r., co pozwoli kontynuować  zadanie i wykorzystać  przyznaną  dotację. Dalszą  realizację  zadania zaplanowano 
w 2018 r. 

Cel szczegółowy: 	A-5/WAT/3/WTC s.49  
Tworzenie nowoczesnej infrastruktury WTC WAT 

Zadanie: 	A-5/WAT/3/WTC/1 — s.49 
Budowa Centrum Nowych Materiałów i Konstrukcji (CENOMAK) 

Zadanie: 	A-5/WAT/3/WTC/2/10E — s.49  
Utworzenie Mazowieckiego Centrum Fotoniki Stosowanej (CEFOS) 

Zadania (A-5/WAT/3/WTC/1 i A-5/WAT/3/WTC/2/10E) nie zostały zrealizowane z powodu braku środków finansowych. Środki na realizację  
projektów „CENOMAK" „CEFOS" miały być  pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, który jest koordynowany na Mazowszu 
przez Mazowiecką  Jednostkę  Wdrażania Funduszy Europejskich. Mimo wysokiej pozycji w rankingu konkursu, WAT środków nie przyznano. 

Zadanie: 	A-5/WAT/3ANTC/3 — s.49 
Termomodernizacja budynku 5 

Zadanie niezrealizowane. 
Termomodernizację  budynku nr 5 planowano sfinansować  ze środków MON oraz środków własnych WAT. Ponieważ  środki te nie zostały 
przyznane, realizację  zadania przeniesiono na rok 2018. 
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Zadanie: 	A-5NVAT/3/WTC/4 — s.49 
Remont budynku 55 

Zadanie zrealizowane częściowo — środki na remont w budynku 55 (z budżetu MON) zostały przyznane, prace remontowe będą  realizowane 
w 2018 r. 

Cel szczegółowy: 	A-5/WAT/2/IOE — s. 50  
Tworzenie nowoczesnej infrastruktury IOE WAT 

Zadanie: 	A-5NVAT/PRR/2/I0E/2 — s. 50  
Utworzenie Mazowieckiego Centrum Fotoniki Stosowanej(CEFOS) 

Zadania nie zrealizowano. 
W ramach ogłoszonego konkursu, WAT (IOE) nie otrzymała środków finansowych na realizację  inwestycji. 

Cel szczegółowy: 	A-5/WAT/2/KAN — s. 53  
„Ulepszanie oraz tworzenie nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej, badawczej i socjalnej uczelni na wysokim poziomie" 

Zadanie: 	A-5/WAT/2/KAN/3/LOG — s. 53  
Pozyskanie środków na remont i remont stołówki wojskowej nr. 2 

W 2017 roku pozyskano środki na „Przebudowę  budynku nr 9 na potrzeby kuchni i stołówki wojskowej" (stołówka nr 2) na podstawie umowy 
zawartej z MON Nr 11/DNiSW/2017/3300008016/131 z dnia 14.03.2017 (kontynuacja zadania w 2018 roku). W dniu 22.08.2017 roku podpisano 
umowę  Nr 425/8110/WAT/2017 na „Przebudowę  budynku nr 9 dla potrzeb kuchni i stołówki wojskowej". Zadanie w trakcie realizacji — zgodnie z 
zawartą  umową  zakończenie zadania przewidziane jest na 15.11.2018 rok. 
Zakres zadania przewidziany do wykonania w 2017 roku został  zrealizowany. 
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Cel strategiczny: 	A-6/WAT — s. 53  
Ustawiczne poszerzanie międzynarodowej współpracy naukowej i dydaktycznej WAT poprzez wspólne prowadzenie projektów 
naukowych oraz wymianę  kadry naukowej i studentów. 

Cel szczegółowy: 	A-6/WAT/2/PRK — s.53  
Poszerzenie międzynarodowej współpracy poprzez realizację  umów o wymianie kadry naukowej i studentów w ramach programu 
ERASMUS+ 

Zadanie: 	A-6/WAT/2/PRK/1/DOK — s. 53  
Doskonalenie form uczestnictwa w programie ERASMUS+ 

Zadanie zrealizowane częściowo. 
Mniejsza liczba uczestników programu Erasmus+ po stronie liczby przyjeżdżających do WAT w stosunku do planu, tj. zmniejszenie z planowanej 
liczby 35 do liczby 22, jest wynikiem, między innymi, braku zabezpieczenia zakwaterowania w uczelni. 

Cel szczegółowy: 	A-6/WAT/6/WEL/PRN — s. 58  
Pozyskanie zagranicznych projektów badawczych (cel nr 5 strategii WEL WAT) 

Zadanie: 	A-6NVAT/6ANEL/1PRN — s. 58 
Projekt EDA MAENA 

Zadanie określone w planie działalności zostało zrealizowane częściowo. Projekt pozyskano. Podpisanie umów zostało przesunięte na 2018 r. 
W projekcie uczestniczy 7 państw, 6 państw już  podpisało umowy. Strona polska nie zakończyła jeszcze procedury uzgodnień. 
Ponieważ  jest to projekt międzynarodowy długo trwały uzgodnienia międzynarodowe. Stąd wystąpiło przesunięcie terminu podpisania umowy 
pierwszą  dekadę  2018 r. 

Zadanie: 	A-6/WAT/6/WEL/2/PRN 
Projekt EDA WINLAS 

Zadanie określone w planie działalności zostało zrealizowane częściowo. Projekt pozyskano. Podpisanie umów zostało przesunięte na 2018 r. 
W projekcie uczestniczą  3 państwa, startowało 7. Aktualnie wszystkie państwa są  na etapie procedowania podpisania końcowych umów. 
Ponieważ  jest to projekt międzynarodowy długo trwały uzgodnienia międzynarodowe. Stąd wystąpiło przesunięcie terminu podpisania umowy 
pierwszą  połowę  2018 r. 
Nakłady na realizację  projektu określono w EURO. Kwota w PLN będzie znana w momencie podpisywania według kursu NBP na dany dzień. 
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Cel szczegółowy: 	A-6/WAT/6/WIG 	s. 59  
Ustawiczne poszerzanie międzynarodowej współpracy naukowej i dydaktycznej WAT poprzez wspólne prowadzenie projektów 
naukowych oraz wymianę  kadry naukowej i studentów 

Zadanie: 	 A-6/WAT/6/WIG/1 — s. 59  
Zorganizowanie cyklu wykładów wybitnych naukowców z uczelni zagranicznych w ramach programu MON — „Katedra ad-hoc" 

Nie zrealizowano — zbyt wysokie, w zestawieniu z budżetem Wydziału, koszty podróży i pobytu wybitnego naukowca zagranicznego, zbyt duże 
obciążenie czasowe potencjalnych kandydatów, brak zainteresowania. 

Zadanie: 	 A-6/WAT/6/WIG/2 — s. 59  
Zwiększenie udziału pracowników naukowych w wymianie międzynarodowej w ramach programu ERASMUS 

Zrealizowano częściowo — sytuacja rodzinna kandydata na staż  postdoc. 

Cel szczegółowy: 	A-6/WAT/4/WTC — s. 60  
Ustawiczne poszerzanie międzynarodowej współpracy WTC WAT 
Strategia rozwoju WAT, cel Nr 6 

Zadanie: 	A-G/WAT/4/WTC/1 — s. 60  
Kontynuacja współpracy z firmą  Raytheon (USA) 

Zadanie zrealizowane częściowo — umowa o współpracy z firmą  Raytheon jest realizowana ze zróżnicowaną  intensywnością, co wynika z jej 
specyfiki oraz wieloletniego okresu obowiązywania. Przyjęty w Planie działalności i osiągnięty miernik określający stopień  realizacji zadania ma 
charakter szacunkowy (oznacza przybliżony stopień  realizacji od początku utrzymywanej współpracy). 

Zadanie: 	A-6NVAT/4NVTC/2 — s. 60  
Kontynuacja realizacji projektu naukowego z agendą  ministerstwa obrony Wielkiej Brytanii „Defence Science and Technology 
Laboratory" 

Zadanie zrealizowane częściowo — realizacja przedmiotowego projektu, ze względu na jego specyfikę  i wieloletni charakter umowy, 

przebiega ze zróżnicowaną  intensywnością. Przyjęty w Planie działalności i osiągnięty miernik określający stopień  realizacji zadania ma 
charakter szacunkowy (oznacza przybliżony stopień  realizacji od początku obowiązywania umowy). 
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B. Inne cele i zadania Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dabrowskieqo na rok 2017 

Cel szczegółowy: 	B-I/WAT/5/PRR — s. 60  
Opracowanie projektu Strategii rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2017-2025 

Zadanie: 	B-1/WAT/5/PRR/1/DRO — s. 60  
Powołanie zespołu ds. opracowania projektu Strategii rozwoju WAT 

Zadanie: 	B-1/WAT/5/PRR/2/DRO s. 60  
Opracowanie i uzgodnienie projektu Strategii rozwoju WAT 

Zadania niezrealizowane. 
Ze względu na trwające prace nad projektem ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zakładającym istotne zmiany w organizacji 

i finansowaniu uczelni wyższych, zgodnie ze stanowiskiem kierownictwa WAT, wyrażonym w czasie kolegium rektor podjął  decyzję  o nie 
podejmowaniu prac nad projektem nowej Strategii rozwoju WAT do czasu uchwalenia przedmiotowej ustawy. Aktualnie obowiązuje i jest 

realizowana Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020, przyjęta uchwałą  Senatu WAT Nr 147/111/2011 z dnia 31 marca 2011 r. 

Opracował: 

Stanisław Robalski — Główny Specjalista ds. Kontroli Zarzadczej (Dział  Rozwoju).  
Imię  i nazwisko, nazwa funkcji lub stanowiska osob sporządzającej sprawozdanie 

Data i podpis  g ,c2 247/  
Nr telefonu: 261-839-663 (e-mail) sta 	Iski • wat.edu.•I 

KIEROWNIK 
Działu Rozwoj 

WOJSKOWEJ AKAD MII Tą  HNICZNEJ 
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