
SPRAWOZDANIE 
z wykonania planu działalności 

WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ 
im Jarosława DĄBROWSKIEGO 

za półrocze 2021 



CZEŚĆ  A. Realizacja celów określonych przez przełożonego w półroczu/roku 

Oznaczenie celu wg 
klasyfikacji Cel 

Najważniejsze 
planowane zadania 
służące realizacji 

celu 

Najważniejsze podjęte zadania 
służące realizacji celu 

Miernik określający stopień  realizacji celu 
Osoby/komórki 

(jednostki 
organizacyjne 

odpowiedzialne 
za realizację  

celu 

Nazwa 

Planowana 
wartość  do 

osiągnięcia na 
koniec roku 

Osiągnięta 
wartość  na 

koniec okresu, 
którego 
dotyczy 

sprawozdanie 
B.1.1.Z30/MON/WAT.1 Dostosowanie (aktualizacja) 

programów w ramach doskonalenia 
zawodowego żołnierzy zawodowych 
w Wojskowej Akademii Technicznej 
w odniesieniu do potrzeb RON 

Z30/MONNVAT.1.1 
Aktualizacja 	programów 	szkolenia 
wojskowego 	kandydatów na 	oficerów 
wskazanych 	decyzją 	Ministra 	Obrony 
Narodowej w sprawie naboru na ww. 
oficerskie szkolenie wojskowe w roku 
planowym (Zadanie wg Planu WAT) 

Wartość  logiczna TAK/NIE 100% 95% RKR 

Oznaczenie celu wg 
klasyfikacji Cel 

Najważniejsze 
planowane zadania 
służące realizacji 

celu 

Najważniejsze podjęte zadania 
służące realizacji celu 

Miernik określający stopień  realizacji celu 
Osoby/komórki 

(jednostki 
organizacyjne 

odpowiedzialne 
za realizację  

celu 

Nazwa 

Planowana 
wartość  do 

osiągnięcia na 
koniec roku 

Osiągnięta 
wartość  na 

koniec okresu, 
którego 
dotyczy 

sprawozdanie 
B.1.1.Z31/MONNVAT.2 Wzrost efektywności szkolenia kadr 

rezerwy 
Z31/MON/WAT.2.1 
Gotowość  do przeszkolenia żołnierzy w 
ramach oficerskiego kursu przeszkolenia 
kadr rezerwy 

1. Przeszkolenie 
średniorocznie 20 żołnierzy 
w ramach oficerskiego kursu 
przeszkolenia kadr rezerwy 

100% 70% 

RKR Z31/MON/WAT.2.2 
Aktualizacja programów szkolenia z 
kursów przeszkalania kadr rezerwy 
zgodnie z Planem opracowanym przez 
Sztab Generalny WP na rok planowy 

2. Wartość  logiczna 
TAK/NIE 

TAK=100% 100% 

Oznaczenie celu wg 
klasyfikacji Cel 

Najważniejsze 
planowane zadania 
służące realizacji 

celu 

Najważniejsze podjęte zadania 
służące realizacji celu 

Miernik określający stopień  realizacji celu 
Osoby/komórki 

(jednostki 
organizacyjne 

odpowiedzialne 
za realizację  

celu 

Nazwa 

Planowana 
wartość  do 

osiągnięcia na 
koniec roku 

Osiągnięta 
wartość  na 

koniec okresu, 
którego 
dotyczy 

sprawozdanie 
B.1.1.Z32/MON/WAT.3 Gotowość  do przeszkolenia : 

- kandydatów na żołnierzy 
zawodowych w ramach studiów 
wojskowych, 
- kandydatów na oficerów spośród 
podoficerów zawodowych w ramach 
szkolenia wojskowego w celu 
zwiększenia potencjału SZ RP. 

Z32/MON/WAT.3.1 
stan średnioroczny 
kandydatów na 
żołnierzy zawodowych 
powyżej 70% wartości 
planowej w ramach 
kierunków wojskowych 

1. Stan średnioroczny 
kandydatów na żołnierzy 
zawodowych (studia 5 -

letnie) k 2500 

100% 2671 

RKR 

Z32/MONNVAT.3.2 
stan średnioroczny kandydatów na 
oficerów powyżej 80% wartości planowej 
w ramach Studium Oficerskiego 

2. Stan średnioroczny 
podoficerów zawodowych 
kandydatów na oficerów ( 
studium wojskowe) 	40 

100% 81% 
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CZĘŚĆ  B. Realizacja celów własnych w pólroczuk-eku 

Oznaczenie celu wg 
klasyfikacji Cel 

Najważniejsze 
planowane zadania 
służące realizacji 

celu 

Najważniejsze podjęte zadania 
slużące realizacji celu 

Miernik określający stopień  realizacji celu 
Osoby/komórki 

(jednostki 

za realizację  
celu 

Nazwa 

Planowana 
wartość  do 

osiągnięcia na 
koniec roku 

organizacyjne  
odpowiedzialne  

Osiągnięta 
wartość  na 

koniec okresu, 
którego 
dotyczy 

sprawozdanie 
WATC1 Realizacja polityki naukowej państwa 

poprzez udział  w programach i 
przedsięwzięciach Ministerstwa 
Edukacji i Nauki w ramach 
organizowanych konkursów. 

WATC1/PRN1.1/DNA1.1.1 
Aktualizacja uchwały Senatu nr 
8/WAT/2020 w sprawie „Sposobu 
postępowania w sprawie nadania 
stopnia naukowego w Wojskowej 
Akademii Technicznej im. Jarosława 
Dąbrowskiego" 

1. Stopień  realizacji 
zaplanowanych celów i 

zadań  (w %) 
100% 50% PRN 

Najważniejsze 
planowane zadania 

służące realizacji celu 

Najważniejsze podjęte zadania służące 
realizacji celu 

Miernik określający stopień  realizacji celu 
Osoby/komórki 

(jednostki 
organizacy jn e 

odpowiedzialne 
za realizację  celu 

Nazwa 

Planowana 
wartość  do 

osiągnięcia na 
koniec roku 

Osiągnięta 
wartość  na 

koniec okresu, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

WATC1NVIG1.1 
Udział  w konkursach organizowanych 
przez NCBR 

1. Liczba złożonych 
wniosków 2 3 Dziekan 

WIG 

WATC1/W1G1.2 
Udział  w konkursach organizowanych 
przez NCN 

2. Liczba złożonych 
wniosków 4 3 Dziekan 

WIG 

Najważniejsze 
planowane zadania 

służące realizacji celu 

Najważniejsze podjęte zadania służące 
realizacji celu 

Miernik określający stopień  realizacji celu 
Osoby/komórki 

(jednostki 
organizacyjne 

odpowiedzialne 
za realizację  celu 

Nazwa 

Planowana 
wartość  do 

osiągnięcia na 
koniec roku 

Osiągnięta 
wartość  na 

koniec okresu, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

WATC1/I0E1.1 
Udział  w ogłaszanych konkursach 

1) Liczba złożonych 
wniosków w konkursach 4 4 

Dyrektor 
10E 
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Oznaczenie celu wg 
klasyfikacji 

Najważniejsze planowane 
zadania służące realizacji 

celu 

i 

Najważniejsze podjęte zadania 
służące realizacji celu 

Miernik określający stopień  realizacji celu 
Osoby/komórki 

(jednostki 
organizacyjne 

odpowiedzialne 
za realizację  

celu 

Nazwa 

Planowana 
wartość  do 

osiągnięcia na 
koniec roku 

Osiągnięta 
wartość  na 

koniec okresu, 
którego 
dotyczy 

sprawozdanie 
WATC2 Intensyfikacja pozyskiwania WATC2/PRN2.2/DNA2.2.2 

Migracja zasobów Bazy Projektów 
DNA do nowego systemu 

Stopie() realizacji 
zaplanowanych zadań  

służących realizacji celu 
(w %) 

100% 90% Prorektor 
ds. Nauki 

środków finansowych 
przyznanych w trybie 
konkursowym na realizację  
inwestycji związanych z 
działalnością  naukową  oraz 
kształceniem, z 
uwzględnieniem potrzeb Sił  
Zbrojnych RP wynikających 
z Programu Rozwoju Sił  
Zbrojnych 2017-2026. 

WATC2IPRN2.2/DNA2.2.3 
Realizacja projektu GeO Learning 

umożliwiającego studentom 
podnoszenie kompetencji w ramach 
kursów edukacyjnych prowadzonych w 
formie e-learningu 

Stopie() realizacji 
zaplanowanych zada(' 

służących realizacji celu 
(w  %) 

100 % 80 % Prorektor 
ds. Nauki 

Najważniejsze planowane 
zadania służące realizacji celu 

Najważniejsze podjęte zadania 
służące realizacji celu 

Miernik określający stopie() realizacji celu 
Osoby/komórki 

organizacyjne 
odpowiedzialne 

za realizację  celu 

Nazwa 

Planowana 
wartość  do 

osiągnięcia na 
roku 

(jednostki  
Osiągnięta 
wartość  na 

koniec okresu, 
którego dotyczkoniec 	 y 
sprawozdanie 

WATC2/WEL2.1 
Realizacja inwestycji budowlanej 
Naukowo-Dydaktycznego Centrum 
Radiowego — w ramach projektu 
offsetowego z firmą  HARRIS Corp. 

Wartość  inwestycji PLN ok. 28 mln PLN 3,85 mln PLN* Dziekan 
WEL 

WATC2/WEL2.2 
Stworzenie Pracowni Rozpoznania i 
Walki Radioelektronicznej oraz 
pozyskanie do tej pracowni 3 szt. 
Odbiorników mikrofalowych typu 
MIZAR 10L w bud. Nr 61 

Wartość  inwestycji PLN ok. 800 tys. . 	. 
PLN O Dziekan 

WEL 

WATC2IWEL2.3 
Budowa nowoczesnego 
specjalistycznego  stycznego laboratorium 
LABSAT w bud. Nr 45 

inwestycji  cji PLN ok. 500 tys. 
PLN O Dziekan 

WEL 
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zadan 
NajWażniejsze planowane 

a służące realizacji celu 
Najważniejsze podjęte zadania 

służące realizacji celu 

Miernik określający stopień  realizacji celu 
Osoby/komórki 

(jednostki 
organizacyjne 

odpowiedzialne 
za realizację  celu 

Nazwa 

Planowana 
wartość  do 

osiągnięcia na 
koniec roku 

Osiągnięta 
wartość  na 

koniec okresu, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

WATC2/WIG2.3 
Budowa obiektu szkolno- 
laboratoryjnego na potrzeby 
rozpoznania obrazowego 

Stopień  wykonania [%] 50% 40% 
Dziekan 

WIG 

WATC2/WIG2.4 
Udział  w konkursach organizowanych 
przez NCBR/DOB 

Liczba złożonych wniosków 1 2 Dziekan 
WIG 

WATC2NVIG2.5 
Opracowanie wniosków do MON w 
zakresie finansowania inwestycji n-b 

Liczba złożonych wniosków 2 3 Dziekan 
WIG 

zadan 
Najważniejsze planowane 

a służące realizacji celu 
Najważniejsze podjęte zadania 

służące realizacji celu 

Miernik określający stopień  realizacji celu 
Osoby/komórki 

(jednostki 
organizacyjne 

odpowiedzialne 
za realizację  celu 

Nazwa 

Planowana 
wartość  do 

osiągnięcia na 
koniec roku 

Osiągnięta 
wartość  na 

koniec okresu, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

WATC2/I0E2.2 
Przygotowanie i złożenie wniosków o 
pozyskanie środków finansowych na 
realizację  inwestycji związanej z 
działalnością  naukową  

Liczba złożonych wniosków 
o finansowanie 2 2 

Dyrektor 
10E 
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Oznaczenie celu wg 
klasyfikacji 

Cel 
Najważniejsze planowane 
zadania służące realizacji 

celu 

Najważniejsze podjęte zadania 
służące realizacji celu 

Miernik określający stopień  realizacji celu 
Osoby/komórki 

(jednostki 
organizacyjne 

odpowiedzialne 
za realizację  

celu 

Nazwa 

Planowana 
wartość  do 

osiągnięcia na 
koniec roku 

Osiągnięta 
wartość  na 

koniec okresu, 
którego 
dotyczy 

sprawozdanie 
WATC3 Zapewnienie zdolności do 

udziału w implementacji Planu 
Modernizacji Technicznej SZ 
RP, zarówno w zakresie 
realizacji projektów 
badawczych, rozwojowych, 
"know-how", jak i wsparcia 
technicznego wdrażania 
nowego sprzętu wojskowego. 

WATC3/WIM3.1/PNN3.1.1 
Prowadzenie badań  rozwojowych w 
zakresie nowych rozwiązań  robotów 
mobilnych: „Mobilna platforma 
bezzałogowa". 
Kontynuacja z lat 2014-2020. 

1. Stopień  realizacji 
zaplanowanych celów 
szczegółowych i zadań  

służących ich realizacji (w 
%) 

80% 77% DIK/WIM 

Najważniejsze planowane 
zadania służące realizacji celu 

Najważniejsze podjęte zadania 
służące realizacji celu 

Miernik określający stopień  realizacji celu 
Osoby/komórki 

(jednostki 
organizacyjne 

odpowiedzialne 
za realizację  celu 

Nazwa 

Planowana 
wartość  do 

osiągnięcia na 
koniec roku 

Osiągnięta 
wartość  na 

koniec okresu, 
którego dotycz Y 
sprawozdanie 

WATC3/WCY3.1 
Zwiększenie zatrudnienia kadry 
pracowniczej 

Liczba osób zatrudnionych 2 lub więcej 2 
1) Dziekan WCY 

2) Kierownik 
administracyjny 
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Oznaczenie celu wg 
klasyfikacji Cel 

Najważniejsze planowane 
zadania służące realizacji 

celu 

Najważniejsze podjęte zadania 
służące realizacji celu 

Miernik określający stopień  realizacji celu 
Osoby/komórki 

(jednostki 
organizacyjne 

odpowiedzialne 
za realizację  

celu 

Nazwa 

Planowana 
wartość  do 

osiągnięcia na 
koniec roku 

Osiągnięta 
wartość  na 

koniec okresu, 
którego 
dotyczy 

sprawozdanie 
WATC4 Ugruntowanie pozycji WAT 

jako uczelni stanowiącej 
zaplecze eksperckie i 
badawcze MON, a także 
innych ministerstw w zakresie 
tzw. „high technology" i 
podwójnego zastosowania, 
poprzez prowadzenie badań  
dotyczących obszaru 
współpracy międzynarodowej 
w ramach obronności i 
bezpieczeństwa 

WATC4/PRR4.1/ZAE4.1.1 
Prowadzenie analiz tekstowych baz 
danych w zakresie "„high technology" 
na potrzeby oceny pozycji WAT w 
wybranych obszarach badawczych 
oraz wskazywania pożądanych 
kooperantów 

1 Stopień  realizacji 
zaplanowanych celów 
szczegółowych i zadań  

służących ich realizacji (w 
%) 

100% 100% Prorektor 
ds. rozwoju 

WATC4/PRR4.1/ZAE4.1.2 
Zarządzanie procesem wydzielania 
przez WAT ekspertów do pracy w 
zespołach i grupach zadaniowych 
opracowujących na potrzeby MON 
dokumenty doktrynalne i koncepcyjne 
oraz procesem opiniowania takich 
dokumentów 

1 Stopień  realizacji 
zaplanowanych celów 
szczegółowych i zadań  

służących ich realizacji (w 
%) 

100% 100% Prorektor 
ds. rozwoju 

WATC4/PRR4.1/ZAE4.1.3 
Zarządzanie procesem wydzielania 
przez WAT ekspertów do pracy 
komitetach technicznych i grupach 
roboczych funkcjonujących w ramach 
Europejskiej Agencji Obrony (EDA) i 
Organizacji Traktatu 
Północnoatlantyckiego (NATO) 

1 Stopień  realizacji 
zaplanowanych celów 
szczegółowych i zadań  

służących ich realizacji (w 
%) 

100% 100% rozwoju  

Prorektor ds. 

Na ważniejsze planowane 
zada ia służące realizacji celu 

Najważniejsze podjęte zadania 
służące realizacji celu 

Miernik określający stopień  realizacji celu 
Osoby/komórki 

(jednostki 
organizacyjne 

odpowiedzialne 
za realizację  celu 

Nazwa 

Planowana 
wartość  do 

osiągnięcia na 
koniec roku 

Osiągnięta 
wartość  na 

koniec okresu, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

WATC4/WEL4.4 
Uzyskanie akredytacji przez Polską  
Komisję  Akredytacyjną  na kierunku 
Elektronika i Telekomunikacja 

Liczba uzyskanych 
akredytacji 1 O Dziekan WEL 

WATC4/WEL4.5 
Uzyskanie akredytacji od 
Wojskowego Centrum 
Norm4lizacji, Jakości i 
Kodyfikacji oraz Polskiego 
CentriJrn Akredytacji dla 
Labor'atorium Kompatybilności 
Elektromagnetycznej LAB-KEM 

Liczba uzyskanych 
akredytacji 2 II 

Dziekan WEL 
Kierownik LAB- 

KEM 
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Najważniejsze planowane 
zadania służące realizacji celu 

Najważniejsze podjęte zadania 
służące realizacji celu 

Miernik określający stopień  realizacji celu 
Osoby/komórki 

(jednostki 
organizacyjne 

odpowiedzialne 
za realizację  celu 

Nazwa 

Planowana 
wartość  do 

osiągnięcia na 
koniec roku 

Osiągnięta 
wartość  na 

koniec okresu, 
którego dotycz Y 
sprawozdanie 

WATC4/WIG4.6 
Obsługa administracyjna prac 
badawczych/projektów realizowanych 
w WIG 

Liczba prac/projektów 4 7 Dziekan 
WIG 

WATC4/WIG4.7 
Rozwój naukowej kadry poprzez 
stwarzanie warunków do uzyskiwania 
stopni i tytułów naukowych 

Liczba awansów naukowych 2 1 
Dziekan 

WIG 

WATC4IWIG4.8 
Rozwój naukowy kadry wojskowej 
poprzez stwarzanie warunków do 
uzyskiwania stopni i tytułów 
naukowych 

Liczba awansów naukowych 2 1 Dziekan 
WIG 

WATC4/WIG4.9 
Kontynuowanie współpracy 
międzynarodowej z państwami OBWE 
w ramach Traktatu o otwartych 
przestworzach 

Liczba misji/spotkań  6 5 
Dziekan 

WIG 

zadania 
Najwzniejsze planowane 

służące realizacji celu 
Najważniejsze podjęte zadania 

służące realizacji celu 

Miernik określający stopień  realizacji celu 
Osoby/komórki 

(jednostki 
organizacyjne 

odpowiedzialne 
za realizację  celu 

Nazwa 

Planowana 
wartość  do 

osiągnięcia na 
koniec roku 

Osiągnięta 
wartość  na 

koniec okresu, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

WATC4/I0E4.3 
Realizacja i pozyskanie nowych 
projektów w ramach obronności i 
bezpieczeństwa Państwa w ramach 
krajowych i międzynarodowych 
programów 

Liczba projektów 
realizowanych: 

Liczba pozyskanych nowych 
projektów: 

9 
2 

9 
5 

Dyrektor 10E 
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Oznaczenie celu wg 
klasyfikacji 

Cel Na waZniejsze planowane 
zada ia służące realizacji celu 

Najważniejsze podjęte zadania 
służące realizacji celu 

Miernik określający stopień  realizacji celu 
Osoby/komórki 

(jednostki 
organizacyjne 

odpowiedzialne 
za realizację  celu 

Nazwa 

Planowana 
wartość  do 

osiągnięcia na 
koniec roku 

Osiągnięta 
wartość  na 

koniec okresu, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

WATC 5 Rozszerzanie oferty studiów 
stacjonarnych, 
niestacjonarnych, 
podyplomowych, kursów 
kwalifikacyjnych i 
doskonalących oraz innych 
form kształcenia i szkolenia 
wynikających z Programu 
Rozwoju Sił  Zbrojnych 2017- 
2026, a także zapewnienie 
odpowiedniej bazy 
dydaktycznej i socjalnej 
wynikającej z potrzeb resoru 
obrony narodowej. 

WATC5/PRK5.1 /DOK5.1.1 
Przygotowanie oferty 
edukacyjnej zgodnie z 
oczekiwaniami MON 

zawodowych 
 

Liczba programów dla 
kandydatów na żołnierzy 11 II Prorektor 

ds. kształcenia 

WATC5/PRK5.1/DOK5.1.2 
Rekrutacja na kierunki (programy) 
studiów wojskowych najlepszych 
kandydatów wyselekcjonowanych z 
jak największej liczby chętnych. 

Liczba programów dla 
kandydatów na żołnierzy 

zawodowych 
11 11 Prorektor 

ds. kształcenia 

zada0ia 
Najważniejsze planowane 

służące realizacji celu 
Najważniejsze podjęte zadania 

służące realizacji celu 

Miernik określający stopień  realizacji celu 
Osoby/komórki 

(jednostki 
organizacyjne 

odpowiedzialne 
za realizację  celu 

Nazwa 

Planowana 
wartość  do 

osiągnięcia na 
koniec roku 

Osiągnięta 
wartość  na 

koniec okresu, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

WATC5/KAN 5.1 /LOG 5.1.1 
Budowa bud. Szkolno- 
Laboratoryjnego dla Wydziału 
Inżynierii Ladowej i Geodezji. 

Wykorzystanie środków 
finansowych (zł.) 

6 845 629 zł  w 
2021 r. 1 423 268,01 zł  Kanclerz 

WATC5/KAN 5.1/LOG 5.1.2 
Budowa budynku Radiowego Centrum 
Naukowo-Dydaktycznego 

Wykorzystanie środków 
finansowych (zł.) 

16 013 320 zł  w 
2021 r. 2 568 516,26 zł  Kanclerz 

WATC5/KAN5.1/LOG5.1.3 
Laboratorium badawczo - rozwojowe 
dydaktyczne infrastruktury i inżynierii 
wojskowej „Mikropoligon WAT" 

Wykorzystanie środków 
finansowych (zł.) 

13 672 500 zł  w 
2021 r O zł  Kanclerz 
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Najważniejsze planowane 
zadania służące realizacji celu 

Najważniejsze podjęte zadania 
służące realizacji celu 

Miernik określający stopień  realizacji celu 
Osoby/komórki 

(jednostki
organizacyjne 

odpowiedzialne 
za realizację  celu 

Nazwa 

Planowana 
wartość  do 

osiągnięcia na 
koniec roku 

Osiągnięta 
 na 

koniec okresu, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

WATC5/WIM5.2/DIK5.2.1 
Kontynuacja rozbudowy bazy 
dydaktycznej budynku nr 54. 
Zakończenie przerwanej w 2020 r. 
realizacji z lat 2014-2020. 

Stopie() realizacji 
zaplanowanych celów 
szczegółowych i zadań  

służących ich realizacji (w 
%) 

60% 0% DIK/WIM/DIR 

Na 
zadania 

ważniejsze planowane 
służące realizacji celu 

Najważniejsze podjęte zadania 
służące realizacji celu 

Miernik określający stopie() realizacji celu 
Osoby/komórki 

(jednostki 
organizacyjne 

odpowiedzialne 
za realizację  celu 

Nazwa 

Planowana 
wartość  do 

osiągnięcia na 
koniec roku 

Osiągnięta 
wartość  na 

koniec okresu, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

WATC5NVCY5.2 
Współpraca z Wojskowym Instytutem 
Medycznym przy realizacji zada() 
dydaktycznych na kierunku studiów 
"Informatyka w medycynie" w ramach 
zawartej umowy (w tym m.in. 
przedmioty, liczba godzin, stawka). 

1) Stopie() realizacji zadan 
służących realizacji celu 

100% 100% 

1. Dziekan WCY 
2. Prodziekan ds. 

kształcenia i 
rozwoju 

WATC5NVCY5.3 
Udział  studentów i doktorantów w 
konkursach o charakterze naukowym i 
technologicznym 

2) Liczba konkursów 2 lub więcej 3 
1. Dziekan WCY 
2. Prodziekan ds. 

studenckich 

WATC5/WCY5.4 
Prowadzenie studiów podyplomowych 
z zaangażowaniem osób z 
zagranicznych placówek naukowo- 
badawczych 

Liczba studiów 
podyplomowych 2 

1. Dziekan WCY  
1 2. Prodziekan ds. 

kształcenia i 
rozwoju 
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4 5 

2 2 

2 2 

4 8 

1 2 

Najważniejsze podjęte zadania 
służące realizacji celu 

WATC 5/WE L5.6 
Realizacja doskonalących i 
specjalistycznych kursów dla oficerów, 
podoficerów i żołnierzy wojsk 
łączności, wojsk walki 
radioelektronicznej, lotniczych i 
radiotechnicznych 

WATC5/WE L5.7 
Realizacja studiów podyplomowych 
dla MON - Organizacja i eksploatacja 
systemów informacyjnych oraz 
Systemy i sieci telekomunikacyjne i 
Systemy i sieci następnej generacji 

WATC 5/WIG 5.1 3 
Przygotowanie oferty kursów 
doskonalących 

WATC 5/WIG 5.14 
Przygotowanie oferty studiów 
podyplomowych 

Osiągnięta 
wartość  na 

koniec okresu, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

10 

2 

Osiągnięta 
wartość  na 

koniec okresu, 
którego dotyczy 
s rawozdanie 

Osoby/komórki 
(jednostki 

organizacyjne 
odpowiedzialne 

za realizację  celu 

Dziekan 
WEL 

Dziekan 
WEL 

Osoby/komórki 
(jednostki 

organizacyjne 
odpowiedzialne 

za realizację  celu 

PKI 

DIL 

DIL 

DIG,DIL 

DIG 

Liczba studiów 
podyplomowych 

Liczba uruchomionych 
kierunków studiów 

Liczba uruchomionych 
kierunków studiów 

Liczba kursów 

) Liczba studiów 
podyplomowych 

Liczba kursów i szkoleń  

Liczba studentów 
studiujących w trybie 

ind widualn m 

Nazwa 

Nazwa 

Miernik określający stopień  realizacji celu 

Planowana 
wartość  do 

osiągnięcia na 
koniec roku 

16 

6 

Miernik określający stopień  realizacji celu 

Planowana 
wartość  do 

osiągnięcia na 
koniec roku 

Najważniejsze planowane 
zadania służące realizacji celu 

Najważniejsze planowane 
zadania służące realizacji celu 

WAT 5/VVIG5.11 
Uruchbmienie kierunku studiów 
pn. „Eksploatacja infrastruktury 
komunikacyjnej" 

WATC 5/WI G 5.12 
Uruchomienie kierunku studiów 
pn. „Budownictwo 
zrównoważone" 

Najważniejsze podjęte zadania 
służące realizacji celu 

WATC5/WIG 5.1 O 
Rozwój indywidualnych form 
kształcenia 



Stopień  realizacji zadań  
służących realizacji celu w % 

100% 

 

100% 

 

Dziekan 
WLO 

Stopień  realizacji zadań  
służących realizacji celu w % 

100% 

 

100% 
Dziekan 

WLO 

Nazwa 

Planowana 
wartość  do 

osiągnięcia na 
koniec roku 

Osiągnięta 
wartość  na 

koniec okresu, 
którego dotyczy 
sprawozdanie  

Osoby/komórki 
(jednostki 

organizacyjne 
odpowiedzialne 

za realizację  celu 

Miernik określający stopień  realizacji celu 

Osoby/komórki 
(jednostki 

organizacyjne 
odpowiedzialne 

za realizację  celu 

DMUWML 

Stopień  realizacji zadań  
służących realizacji celu w % 

100% 100% 
Dziekan 

WLO 

Stopień  realizacji zadań  
służących realizacji celu w % 

 

100% 100% 

 

Dziekan 
WLO 

Stopień  realizacji zadań  
służących realizacji celu w % 

100% 100% Dziekan 
WLO 

Stopień  realizacji zadań  
służących realizacji celu w 100% 100% 

 

Dziekan 
WLO 

Nazwa 

Przyjęcie uchwałą  Rady ds. 
Kształcenia Wydziale 

Mechatroniki, Uzbrojenia i 
Lotnictwa oraz Rady 
Dyscypliny Inżynieria 

Mechaniczna w sprawie 
zatwierdzenia programów 
niestandardowego modułu 
szkoleniowego z zakresu 

techniki lotniczej dla 
wojskowych studentów z 

Unii Europejskiej w języku 
angielskim 

Miernik określający stopień  realizacji celu 

Planowana 
wartość  do 

osiągnięcia na 
koniec roku 

Osiągnięta 
wartość  na 

koniec okresu, 
którego dotyczy 
sprawozdanie  

Wartość  
logiczna „TAK" 

TAK 

Na ważniejsze planowane 
zada iia służące realizacji celu 

WATG5NVLO5.1/ISB5.1.2 
Uruchomienie nowej 
specjelności „Bezpieczeństwo i 
ochroga informacji". 

Ne uważniejsze planowane 
zada via służące realizacji celu 

Najważniejsze podjęte zadania 
służące realizacji celu 

WATC5/WL05.1/ISB5.1A 
Uruchomienie studiów 
podyplomowych „Inspektor Ochrony 
Informacii 

WATC5/WL05.1/ISB5.1.3 
Modernizacja laboratorium 
cyberbezpieczeństwa i 
bezpieczeństwa informacji. 

WATC5NVL05.1/ISB5.1.4 
Modernizacja laboratorium ochrony 
infrastruktury krytycznej / zarządzania 
kryzysowego. 

WATC5/WL05.1/IL05.1.1 
Modernizacja laboratorium Spedycji i 
WMS o program z rozszerzoną  
rzeczywistością  i technologie Smart 
Glasses. 
WATC5/WL05.1/IL05.1.2 
Rozbudowa istniejącego laboratorium 
RFID 

Najważniejsze podjęte zadania 
służące realizacji celu 

WATC51WML5.1/DML5.1.1 
Powołanie zespołu do przygotowania 
programu modułu szkoleniowego 
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WATC5/WML5.2/PKL5.2.1 
Opracowanie treści programu modułu 
szkoleniowego 

Wartość  
logiczna 

„TAK" 
TAK 

WATC5NVML5.3/PKL5.3.2 
Akceptacja projektu programu przez 
Radę  ds. Kształcenia i Radę  
Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna 
oraz samorząd studencki 

Wartość  
logiczna 

„TAK" 
NIE 

WATC51WML5.4/PSL5.4.1 
Testy opracowanego programu 
na grupie studentów 
wojskowych z Unii Europejskiej 

Wartość  
logiczna 

„TAK" 
II 

modułu 
względu 

WATC51WML5.5/PKL5.5.3 
Weryfikacja 
merytoryczna 

kwalifikacje 

i ocenia 
programu 

szkoleniowego ze 
na uzyskane 

studentów 

Wartość  
logiczna 

„TAK" 
II 

zadania 
Nejważniejsze planowane 

służące realizacji celu 
Najważniejsze podjęte zadania 

służące realizacji celu 

Miernik określający stopień  realizacji celu 
Osoby/komórki 

(jednostki 
organizacyjne 

odpowiedzialne 
 celu 

Nazwa 

Planowana 
wartość  do 

osiągnięcia na 
koniec roku 

Osiągnięta 
wartość  na 

koniec okresu, 
którego dotycz 
sprawozdanie 

WATC5/WTC5.1 
Wdrożenie nowego 
międzyuczelnianego kierunku studiów 
w WAT 
i UKSW — chemia medyczna 

Przeprowadzenie (po raz 
pierwszy) zajęć  w semestrze 

zimowym 

Wartość  
logiczna „TAK" 

NIE 
Prodziekan ds. 
kształcenia I 

studenckich WTC 

WATC5/WTC5.2 
Realizacja specjalistycznych kursów 
dla oficerów i żołnierzy wojsk 
chemicznych i wojsk inżynieryjnych 

1) Uzyskanie zgody na 
prowadzenie tych studiów z 

DSW MON 
2) Ilość  zrealizowanych 

kursów 

1) Wartość  
logiczna „TAK" 

2) 2 

1)TAK 
2) O 

Z-ca dziekana ds. 
wojskowych 

WTC 

WATC51WTC5.3 
Modernizacja budynku 14 (Instytut 
Chemii) 

1. Termin realizacji zadania. 
Wartość  

logiczna „TAK" 
NIE Dziekan WTC 

zadania 
Najważniejsze planowane 

służące realizacji celu 
Najważniejsze podjęte zadania 

służące realizacji celu 

Miernik określający stopień  realizacji celu 
Osoby/komórki 

(jednostki 
organizacyjne 

odpowiedzialne 
za realizację  celu 

Nazwa 

Planowana 
wartość  do 

osiągnięcia na 
roku 

Osiągnięta 
wartość  na 

koniec okresu, 
którego dotyczkoniec 	 y 
sprawozdanie 

WATC5/10E5.4 
Modernizacja laboratoriów 
dydaktycznych 

Liczba zmodernizowanych 
laboratoriów 

2 O 
Dyrektor 

10E 
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Oznaczenie celu wg 
klasyfikacji 

Cel 

1  

Najważniejsze planowane 
zadania służące realizacji 

celu 

Najważniejsze podjęte zadania 
służące realizacji celu 

Miernik określający stopień  realizacji celu 
Osoby/komórki 

(jednostki 
organizacyjne 

odpowiedzialne 
za realizację  

celu 

Nazwa 

Planowana 
wartość  do 

osiągnięcia na 
koniec roku 

Osiągnięta 
wartość  na 

koniec okresu, 
którego 
dotyczy 

sprawozdanie 
WATCE Zwiększanie liczby publikacji w 

czasopismach naukowych lub 
w materiałach konferencyjnych 
o wysokich wskaźnikach 
cytowań  w poszczególnych 
dyscyplinach naukowych, w 
tym podniesienie poziomu 
praktyk wydawniczych i 
edytorskich WAT 
umożliwiających wejście do 
międzynarodowego obiegu 
naukowego. 

WATC6/PRN6.3/DNA6.3.4 
Przyznawanie stypendium z tytułu 
działalności publikacyjnej dla 
najbardziej aktywnych w tym zakresie 
naukowców 

Stopień  realizacji 
zaplanowanych zadań  

realizacji celu 
(w  

służących reoa 
k) 

100% 50% PRN 

zadania 
Najważniejsze planowane 

służące realizacji celu 
Najważniejsze podjęte zadania 

służące realizacji celu 

Miernik określający stopień  realizacji celu 
Osoby/komórki 

(jednostki 
organizacyjne 

odpowiedzialne 
za realizację  celu 

Nazwa 

Planowana 
wartość  do 

osiągnięcia na 
koniec roku 

Osiągnięta 
wartość  na 

koniec okresu, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

WATC6/WCY6.5 
Zwiększenie liczby publikacji wysoko 
punktowanych 

1) Wzrost w % liczby 
publikacji punktowanych 

5% 50% 
1. Dziekan WCY 
2. Prodziekan ds. 
naukowych WCY 

Najważniejsze planowane 
zadania służące realizacji celu 

Najważniejsze podjęte zadania 
służące realizacji celu 

Miernik określający stopień  realizacji celu 
Osoby/komórki 

(jednostki 
organizacyjne 

odpowiedzialne 
za realizację  celu 

Nazwa 

Planowana 
wartość  do 

osiągnięcia na 
koniec roku 

Osiągnięta 
wartość  na 

koniec okresu, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

WATC6/WEL6.8 
Przygotowanie i organizacja XIII 
Konferencji Naukowo-Technicznej 
„Systemy Walki Radioelektronicznej" 

Liczba uczestników 180 II Dziekan WEL 

WATC6/WEL6.9 
Przygotowanie i organizacja I Krajowej 
Konferencji Metrologii KKM'2021, 
Waplewo 

Liczba uczestników 120 124 

Na 
zadania 

ważniejsze planowane 
służące realizacji celu 

Najważniejsze podjęte zadania 
służące realizacji celu 

Miernik określający stopień  realizacji celu 
Osoby/komórki 

(jednostki 
organizacyjne 

odpowiedzialne 
za realizację  celu 

Nazwa 

Planowana 
wartość  do 

osiągnięcia na 
koniec roku 

Osiągnięta 
wartość  na 

koniec okresu, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

WATC6NVIG6.1 5 
Wzrost liczby publikacji o wartości co 
najmniej 70 pkt. mających na celu 
zdobycie kategorii naukowej B+ w 
pierwszej ewaluacji za lata 2017-2021 

Procentowy wzrost liczby 
publikacji 

10% 10% PNI 
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Nąjważniejsze planowane 
zadania służące realizacji celu 

Najważniejsze podjęte zadania 
służące realizacji celu 

Miernik określający stopień  realizacji celu 
Osoby/komórki 

organizacyjne 
odpowiedzialne 

za realizację  celu 

Nazwa 

Planowana 
wartość  do 

osiągnięcia na 
koniec roku 

(jednostki  
Osiągnięta 
wartość  na 

koniec okresu, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

WATC6/WTC6.4 
Realizacji projektu NAWA PROM 
dotyczącego międzynarodowej 
wymiany doktorantów i pracowników 
WAT na rok 2021 

stopień realizacji 100% 
projektu  

72% Kierownik 

zadania 
Najważniejsze planowane 

służące realizacji celu 
Najwalniejsze podjęte zadania 

służące realizacji celu 

Miernik określający stopień  realizacji celu 
Osoby/komórki 

organizacyjne 
odpowiedzialne 

za realizację  celu 

Nazwa 

Planowana 
wartość  do 

osiągnięcia na 
koniec roku 

(jednostki  
Osiągnięta 
wartość  na 

koniec okresu, 
którego dotyczy zy 
sprawozdanie 

WATC6/I0E6.5 
Zwiększenie liczby publikacji 10E 
uwzględnianych do ewaluacji 

Procentowy wzrost liczby 
publikacji uwzględnianych w 

ewaluacji w stosunku do 
poprzedniego roku 

5% O Dyrektor 
10E 
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Oznaczenie celu wg 
klasyfikacji Cel 

Najważniejsze planowane 
zadania służące realizacji 

celu 

Najważniejsze podjęte zadania 
służące realizacji celu 

Miernik określający stopień  realizacji celu 
Osoby/komórki 

(jednostki 
organizacyjne 

odpowiedzialne 
za realizację  

celu 

Nazwa 

Planowana 
wartość  do 

osiągnięcia na 
koniec roku 

Osiągnięta 
wartość  na 

koniec okresu, 
którego 
dotyczy 

sprawozdanie 
WATC7 Przygotowanie 

kompleksowych rozwiązań  
służących rozwojowi 
zawodowemu pracowników 
uczelni, efektem czego stanie 
się  podniesienie jakości 
kształcenia studentów i 
doktorantów, 
w szczególności na kierunkach 
i w dyscyplinach naukowych 
związanych z priorytetowymi 
obszarami badawczymi. 

WATC7/PRN7.8/SDR7.8.5 
Analiza funkcjonowania systemu 
jakości kształcenia w SDR i jego 
synergii z uczelnianym systemem 
jakości kształcenia 

Wdrożenie nowych 
/ 	i durrozwązah do procedur/rozwiązań  

systemu jakości kształcenia 
w Szkole Doktorskiej 

6 

Prorektor ds.  

/  
Dyrektor SDR  

TAK 
Nauki 

WATĆ7/PRN7.8/SDR7.8.6 
Opracowanie i wdrożenie nowy 
procedur /rozwiązań  do 
systemu jakości kształcenia w 
SDR 

Wdrożenie nowych 
procedur/rozwiązań  do 

systemu jakości kształcenia 
w Szkole Doktorskiej 

Wartość  
logiczna „TAK" NIE 

zadapia 
Najważniejsze planowane 

służące realizacji celu 
Najważniejsze podjęte zadania 

służące realizacji celu 

Miernik określający stopień  realizacji celu 
Osoby/komórki 

(jednostki 
organizacyjne 

dpie 	
cl n el u  

zoareoawlizadczjęia e  

Nazwa 

Planowana 
wartość  do 

osiągnięcia na 
koniec roku 

Osiągnięta 
wartość  na 

którego dotyczy 
koniec
t o ni e 

 co okresu,   , 

sprawozdanie 
WATC7/WCY7.6 
Wdrożenie zmian w strukturze 
organizacyjnej wydziału Dodatkowe stanowisko 

pracy (samodzielne 
administracyjne) 

1 (etat z 
zatrudnieniem 

osoby) 
1 

rozwoju  

1. Dziekan WCY 
2. Prodziekan ds. 

kształcenia i 

3. Kierownik 
Administracyjny 

WATC7/WCY7.7 
Staże naukowe kadry Liczba staży naukowych 1 O 

1 Dziekan WCY 
2 Prodziekan ds. 

naukowych 

zadania 
Najważniejsze planowane 

służące realizacji celu 
Najważniejsze podjęte zadania 

służące realizacji celu 

Miernik określający stopień  realizacji celu 
Osoby/komórki 

organizacyjne 
odpowiedzialne 

za realizację  celu 

Nazwa 

Planowana 
wartość  do 

osiągnięcia na 
koniec roku 

(jednostki  
Osiągnięta 
wartość  na 

koniec okresu, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

WATC7/WEL7.1 O 
Rozwój kadry naukowej poprzez 
stwarzanie warunków dla uzyskiwania 
kolejnych stopni i tytułów naukowych 

Liczba uzyskanych stopni 
naukowych doktora oraz 
doktora habilitowanego 

1) Doktora — 6 
Doktora 

habilitowanego 
— 2 

Profesora — 1 

1 
O 
O 

Dziekan 
WEL 

WATC7/WEL7.11 
Przygotowanie oferty edukacyjnej do 
potrzeb rynku pracy w porozumieniu z 
interesariuszami wojskowymi i 
cywilnymi 

Wartość  logiczna 
Wartość  

logiczna „TAK" 

NIE 
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Oznaczenie celu wg 
klasyfikacji Cel Nważniejsze planowane 

zadańia służące realizacji celu 
Najważniejsze podjęte zadania 

służące realizacji celu 

Miernik określający stopień  realizacji celu 
Osoby/komórki 

(jednostki 
organizacyjne 

odpowiedzialne 
za realizację  celu 

Nazwa 

Planowana 
wartość  do 

osiągnięcia na 
koniec roku 

Osiągnięta 
wartość  na 

koniec okresu, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

WATC8 Skuteczne konkurowanie o 
włączenie w poczet studentów 
uczelni 
i Szkoły Doktorskiej WAT 
najzdolniejszych kandydatów 
na studia, także kandydatów z 
zagranicy. 

WATC8/PRS8.1/DSS8.1.1 
Pozyskanie do współpracy nowych 
szkół  ponadpodstawowych Liczba podpisanych nowych 

listów intencyjnych i 
porozumień  o współpracy 

6 1 PRS/DSS 

WATC8/PRS8.1/DSS8.1.2Realizacja 
działań  w zakresie współpracy w 
ramach porozumień  podpisanych w 
latach poprzednich 

Liczba zrealizowanych 
przedsięwzięć  współpracy 20 22 

WATC81PRS8.1/DSS8.1.3 
Organizacja Ogólnopolskiego 
Konkursu Matematycznego Im. S. 
Kaliskiego Dla Uczniów Szkół  
ponadpodstawowych etapu II i I 

Wartość  logiczna 
Wartość  

logiczna „TAK" 

TAK 
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Miernik określający stopień  realizacji celu 

Oznaczenie celu wg 
klasyfikacji 

WATC9 

Cel 

Stworzenie organizacyjnych i 
formalno-prawnych warunków 
do prowadzenia 
indywidualnych studiów 
międzydziedzinowych. 

Najważniejsze planowane 
zadania służące realizacji 

celu 

Najważniejsze podjęte zadania 
służące realizacji celu 

WATC9/WCY9.8 
W ramach współpracy z ECSC 
udostępnienie sal dydaktycznych, 
obsługa serwerowni oraz data center 

Nazwa 

1) Liczba udostępnianych sal 
2) Liczba obsługiwanych 

serwerowni 

Planowana 
wartość  do 

osiągnięcia na 
koniec roku 

1) 2 
2) 1 

Osiągnięta 
wartość  na 

koniec okresu, 
którego 
dotyczy 

sprawozdanie  

1) 3 
2) 1 

Osoby/komórki 
(jednostki 

organizacyjne 
odpowiedzialne 

za realizację  
celu 

1. Dziekan WCY 
2. Prodziekan ds. 

kształcenia i 
rozwoju 

Miernik określający stopień  realizacji celu 

Oznaczenie celu wg 
klasyfikacji 

WATC10 

Cel 

Podnoszenie 
międzynarodowej 
rozpoznawalności działalności 
naukowej uczelni oraz jej 
międzynarodowego znaczenia 
poprzez optymalizację  jakości 
zarządzania uczelnią  i 
wzmocnienie współpracy 
badawczej 
z ośrodkami naukowymi o 
wysokiej renomie w skali 
międzynarodowej, 
w szczególności w 
priorytetowych obszarach 
badawczych. 

Najważniejsze planowane 
zadania służące realizacji 

celu 

Najważniejsze podjęte zadania 
służące realizacji celu 

WATC10/PRN1 0.4/DNA1 0.4.5 
Koordynacja projektu NAWA PROM 
zakładającego intensyfikacje 
międzynarodowej wymiany 
stypendialnej doktorantów i kadry 
akademickiej 

Planowana 
wartość  do 

osiągnięcia na 
koniec roku 

100% 

Osiągnięta 
wartość  na 

koniec okresu, 
którego 
dotyczy 

sprawozdanie  

70% 

Osoby/komórki 
(jednostki 

organizacyjne 
odpowiedzialne 

za realizację  
celu 

Prorektor 
ds. nauki 

Miernik określający stopień  realizacji celu 

Nazwa 

Stopień  realizacji 
zaplanowanych zadań  

służących realizacji celu (w 
%) 

Planowana 
wartość  do 

osiągnięcia na 
koniec roku 

Osiągnięta 
wartość  na 

koniec okresu, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

Osoby/komórki 
(jednostki 

organizacyjne 
odpowiedzialne 

za realizację  celu 

Na ważniejsze planowane 
zadania służące realizacji celu 

Najważniejsze podjęte zadania 
służące realizacji celu Nazwa 

WATC10/PRN10.6/SDR10.6.1 
Analiza możliwości uruchomienia 

kształcenia w poszczególnych 
dyscyplinach naukowych 
prowadzonych w SDR 

Oferta kształcenia w języku 
angielskim w co najmniej 

jednej dyscyplinie naukowej 
w Szkole Doktorskiej na rok 

akademicki 2021/2022 

Wartość  
logiczna „TAK" 

TAK Prorektor 
ds. nauki 



WATC10/PRN1 0.6/SDR1 0.6.2 
Opracowanie anglojęzycznych 

materiałów promocyjnych i 
informacyjnych 

Oferta kształcenia w języku 
angielskim w co najmniej 

jednej dyscyplinie naukowej 
w Szkole Doktorskiej na rok 

akademicki 2021/2023 

Wartość  
logiczna „TAK" - 

TAK 

WATC10/PRN10.6/SDR1 0.6.3 
Przygotowanie anglojęzycznych 

dokumentów związanych z rekrutacją  i 
przebiegiem kształcenia w SDR 

Oferta kształcenia w języku 
ang angielskim w co najmniej 

jednej dyscyplinie naukowej 
w Szkole Doktorskiej na rok 

akademicki 2021/2024 

Wartość  
logic zna JAK" 
- 	' 

NIE 

WATC10/PRN10.6/SDR1 0.6.4 
Przygotowanie personelu Szkoły 
Doktorskiej do prowadzenia spraw 
doktorantów obcokrajowców 

Oferta kształcenia w języku 
angielskim w co najmniej ang 

jednej dyscyplinie naukowej 
w Szkole Doktorskiej na rok 

akademicki 2021/2025 

Wartość  
logic zna JAK" 
- 	' 

NIE 

Oznaczenie celu wg 
klasyfikacji Cel 

Najważniejsze 
zadania 

planowane 
służące realizacji 

celu 

Najważniejsze podjęte zadania  
służące realizacji celu 

Miernik określający stopień  realizacji celu 
Osoby/komórki 

(jednostki 
organizacyjne 

odpowiedzialne 
za realizację  

celu 

Nazwa 

Planowana 
wartość  do 

osiągnięcia na 
koniec roku 

Osiągnięta 
wartość  na 

koniec okresu, 
którego 
dotyczy 

sprawozdanie 
WATC11 Dążenie do kompleksowej 

informatyzacji uczelni w 
obszarach: zarządzania, 
nauki, badań, kształcenia 
(wsparcie procesu 
dydaktycznego i szkolenia 
poprzez implementację  baz 
wiedzy, e-źródeł, e-book, 
e-learning) poprzez 
modernizację  infrastruktury 
teleinformatycznej. 

WATC11/PRR11.2/DIN11.2.1 
Rozwój Informatycznej Platformy 
Uwierzytelniania i Autoryzacji oraz 
Komunikacji elektronicznej WAT 

Stopień  realizacji 
zaplanowanych celów 
szczegółowych i zadań  
służących ich realizacji 

50%  

40%  

50 %  

100% 50 % Prorektor 
ds. Rozwoju 

WATC11/PRR11.2/DIN11.2.2  

monitoringu sieci ASK  
Rozwój mechanizmów aktywnego 50% 

WATC11/PRR11.2/DIN11.2.3 
Rozwój kontenerowego środowiska 
obliczeniowego i informatycznej 
chmury obliczeniowo-usługowej 

50% 

WATC11/PRR11.2/DIN11.2.4 
Rozwój jednolitego systemu pomocy 
technicznej 

WATC11/PRR11.2/DIN11.2.5 
Organizacja infrastruktury 
klucza publicznego - podpis 
cyfroviry niekwalifikowany 

WATC11/PRR11.2/DIN11.2.6 
Zwiększanie bezpieczeństwa i 
ciągłości pracy systemów 
teleinformatycznych 
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WATC11/PRR11.2/DIN11.2.7 
Rozbudowa kampusowej sieci 
bezprzewodowej 

20% 

WATC11/PRR11.2/DIN11.2.8 
Rozbudowa lokalnego komponentu ST 
MILNET-Z o kolejne lokalizacje 

70% 

WATC11/PRR11.2/DIN11.2.9 
Remont pomieszczeń  Działu 
Informatyki 

10% 

WATC11/PRR11.2/DIN11.2.10 
Modernizacja teletransmisyjnej 
infrastruktury światłowodowej WAT 

30% 

WATC11/PRR11.2/DIN11.2.11 
Przyłączanie budynków na terenie 
zamkniętym WAT do nowej sieci 
szkieletowej 

50% 

WATC11/PRR11.2/DIN11.2.12 
Budowa nowych punktów węzłowych 
ASK w Klubie WAT 

0% 

WATC11/PRR11.2/DIN11.2.13 
Modernizacja okablowania 
strukturalnego w budynku 100 — część  
administracji centralnej 

10% 

WATC11/PRR11.2/DIN11.2.14 
Budowa Lokalnego Zespołu 
Cyberbezpieczeństwa 

40% 

WATC11/PRR11.5/DRW11.5.2 
Nadzór nad eksploatacją  sprzętu 
wojskowego służby łączności i 
informatyki przekazanego do 
użytkowania w JO WAT celem 
realizacji zadań  w zakresie kształcenia 
kadr specjalistycznych i dowódczych 
na potrzeby MON oraz zabezpieczenia 
funkcjonowania SI Milnet-Z i MILNET-
I. 

Realizacja zadań  w ramach 
nadzoru nad eksploatacją  

SpW służby łączności i 
informatyki MON 

Wartość  
logiczna „TAK" TAK 
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Najważniejsze planowane 
zadania służące realizacji celu 

Najważniejsze podjęte zadania 
służące realizacji celu 

Miernik określający stopień  realizacji celu 
Osoby/komórki 

(jednostki 
organizacyjne 

odpowiedzialne 
za realizację  celu 

Nazwa 

Planowana 
wartość  do 

osiągnięcia na 
koniec roku 

Osiągnięta 
wartość  na 

koniec okresu, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

WATC11/PRW11.1/ZOW11.1.1 
Wykonanie prac związanych z 
przygotowaniem teleinformatycznym i 
teletechnicznym pomieszczeń  
tworzonego LCN. 

Wartość  inwestycji 425 tyś. Zł  O PRW 

Wdrożenie 
techn 

Na 
zadania 

WATC11/PRW11.1/ZOW11.1.2 

funkcjonowania 

projektu 
cznego, uruchomienie 

LCN 

ważniejsze planowane 
służące realizacji celu 

Wartość  inwestycji 3145 tyś. Zł  O PRW 

Najważniejsze podjęte zadania 
służące realizacji celu 

Miernik określający stopień  realizacji celu 
Osoby/komórki 

(jednostki 
organizacyjne 

odpowiedzialne 
za realizację  celu 

Nazwa 

Planowana 
wartość  do 

osiągnięcia na 
koniec roku 

Osiągnięta 
wartość  na 

koniec okresu, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

WATC11/WCY11.9 
Prace rozwojowe nad nowymi 
technologiami IT do wspomagania 
pracy: E-dziekanat. E- 
zapotrzebowania, Portal WCY, E- 
Rada 

1) Wdrożone usługi IT dla 
pracowników i studentów 

2) Zintegrowane systemy IT 

1) 2 lub więcej 
2) 2 lub więcej 

1) 1 
2) 2 

1. WCY Dziekan 
2. Prodziekan ds. 

kształcenia i 
rozwoju 

WATC11/WCY11.10 
Modernizacja sal 
laboratoryjnych oraz 
indyw dualnego sprzętu 
dydaktycznego/ 
oprogramowania dla 
nauczycieli 

1) Liczba zmodernizowanych 
sal laboratoryjnych / 

nauczycieli wyposażonych w 
sprzęt dydaktyczny 

1) 1 sala / 50 
osób 

O 

1. WCY 
2. Dziekan 

3. Prodziekan ds. 
kształcenia i 

rozwoju 
4. Kierownik 

administracyjny 
WATC11/VVCY11.11 
Wykorzystanie Wydziałowego 
Centrum Studiów Zaawansowanych 
Inżynierii Systemów dla celów 
dydaktycznych 

Liczba usług świadczonych 
przez Wydziałowe Centrum 
Studiów Zaawansowanych 

Inżynierii Systemów 

5-7 5 
3. Prodziekan ds.  

kształcenia i  
rozwoju  

1. WCY 
2. Dziekan 

4. Kierownik 
administracyjny 
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Oznaczenie celu wg 
klasyfikacji 

Cel 
Najważniejsze planowane 
zadania służące realizacji 

celu 

Najważniejsze podjęte zadania 
stużace realizacji celu 

Miernik określający stopień  realizacji celu 
Osoby/komórki 

(jednostki 
organizacyjne 

odpowiedzialne 
za realizację  

celu 

Nazwa 

Planowana 
wartość  do 

osiągnięcia na 
koniec roku 

Osiągnięta 
wartość  na 

koniec okresu, 
którego 
dotyczy 

sprawozdanie 
WATC1 2 Zwiększanie zdolności WAT 

do komercjalizacji (pośredniej 
i bezpośredniej) wyników 
badań  naukowych, prac 
rozwojowych i "know-how", w 
szczególności w obszarze 
patentów na wynalazki, tak w 
zakresie merytorycznej jakości 
przedstawianej oferty, jak i 
usprawnienia organizacyjnej 
strony tego procesu. 

WATC12/PRR1 2.3/CTT1 2.3.1 
Wybór i wycena technologii do 
komercjalizacji podczas rozmów z 
twórcami i inwestorami. 

Liczba sprzedanych lub 
licencjonowanych technologii 

2 0* 
Prorektor 

ds. rozwoju 
Dyrektor CTT 

WATC12/PRR12.3/CTT12.3.2 
Budowa elektronicznej bazy danych 
wniosków w sprawie zgłoszenia 
stworzenia dobra intelektualnego. 

Wartość  logiczna "TAK" TAK TAK 

WATC12/PRR12.3/CTT12.3.3 
Zawiązanie spółki celowej dla potrzeb 
komercjalizacji wyników badań  
naukowych i prac rozwojowych, 
komercyjnego wykorzystania bazy 
laboratoryjnej WAT, prowadzenia 
działań  w zakresie transferu 
technologii i promocji nauki. 

Liczba założonych spółek 
spin — off, 

1 O* 
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Oznaczenie celu wg 
klasyfikacji 

Cel 
Najważniejsze planowane 
zadania służące realizacji 

celu 

Najważniejsze podjęte zadania 
służące realizacji celu 

Miernik określający stopień  realizacji celu 
Osoby/komórki 

(jednostki 
organizacyjne 

odpowiedzialne 
za realizację  

celu 

Nazwa 

Planowana 
wartość  do 

osiągnięcia na 
koniec roku 

Osiągnięta 
wartość  na 

koniec okresu, 
którego 
dotyczy 

sprawozdanie 
WATC14 Zwiększenie pozyskiwanych 

środków finansowych 
przyznawanych 
w trybie konkursowym przez 
i  nstytucje zagraniczne lub 
organizacje międzynarodowe 
(NATO, EDA, EU) na 
realizację  projektów 
badawczych, obejmujących w 
szczególności priorytety 
badawcze i rozwojowe 
określone w Programie 
Rozwoju Sił  Zbrojnych na lata 
2017-2026 oraz na 
kształcenie. 

WATC14/WCY14.12 
Realizacja i rozliczenie aktualnych 
oraz pozyskiwanie nowych projektów 

1) Liczba kontynuowanych 
projektów w 2021r 

2) Liczba planowanych 
nowych projektów w 2021r. 

1) 4 
2) 2 

1) 4 
2) 2 

1. WCY 
2. Dziekan 

3. Prodziekan ds. 
naukowych 

Najważniejsze planowane 
zadania służące realizacji celu 

Najważniejsze podjęte zadania 
służące realizacji celu 

Miernik określający stopień  realizacji celu 
Osoby/komórki 

(jednostki 
organizacyjne 

odpowiedzialne 
za realizację  celu 

Nazwa 

Planowana 
wartość  do 

osiągnięcia na 
koniec roku 

Osiągnięta 
wartość  na 

koniec okresu, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

WATC14/I0E14.6 
Złożenie wniosków o pozyskanie 
środków finansowych na realizację  
projektu badawczego finansowanego 
przez organizacje międzynarodowe 

Liczba złożonych wniosków 
projektowych 

2 1 
Dyrektor 

10E 
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Oznaczenie celu wg 
klasyfikacji 

Cel 
Najważniejsze 
zadania 

planowane 
służące realizacji 

celu 

Najważniejsze podjęte zadania 
służące realizacji celu 

Miernik określający stopień  realizacji celu 
Osoby/komórki 

(jednostki 
organizacyjne 

odpowiedzialne 
za realizację  

celu 

Nazwa 

Planowana 
wartość  do 

osiągnięcia na 
koniec roku 

Osiągnięta 
wartość  na 

koniec okresu, 
którego 
dotyczy 

sprawozdanie 
WATC17 Optymalizacja organizacji i 

zarządzania jednolitym 
systemem biblioteczno - 
informacyjnym dla potrzeb i 
wyzwań, stojących przed 
uczelnią  akademicką  XXI w. 

WATC17/PRN17.5/BGL17.5.1 
Przygotowanie oraz przeprowadzenie 
podstawowych szkoleń  bibliotecznych 
dla studentów I roku, cywilnych oraz 
wojskowych, zgodnie z 

Stopień  realizacji 
zaplanowanych zadań  

służących realizacji celu (w 
%) 

100% 50% 
Prorektor 
ds. Nauki 

zapotrzebowaniem użytkowników 
WATC17/PRN17.5/BGL17.5.2 
Przygotowanie oraz przerowadzenie 
szkoleń  w zakresie wykorzystania baz 
danych i zasobów elektronicznych, 
zgodnie z zapotrzebowaniem 
użytkowników 

50% 

WATC1 7/PRN1 7.5/BGL1 7.5.3 
Stworzenie przyjaznej dla 
użytkowników przestrzeni w budynku 
BGŁ  w zakresie dostępu do zasobów 
biblioteki oraz miejsc pracy zespołowej 
i indywidualnej. 

50% 

WATC17/PRN17.5/BGL17.5.4 
Uzupełnienie i aktualizacja zasobów, 

w tym o prenumeratę  czasopism 
polskich i zagranicznych za rok 2021, 
oraz rozszerzanie zakresu 
udostępnianych elektronicznych źródeł  
informacji 

50% 

WATC1 7/PRN17.5/BGL1 7.5.5 
Udostępnienie 10% zasobów BGŁ, w 

tym w trybie on-line (intranet, 
komputery domowe) bibliograficzno- 
abstraktowych i pełnotekstowych baz 
danych, zgodnie z zapotrzebowaniem 
użytkowników 

50% 

WATC1 7/PRN17.5/BGL1 7.5.6 
Digitalizacja 250 skryptów i 
archiwalnych podręczników WAT, 
zgromadzonych w BGŁ  - tworzenie 
biblioteki cyfrowej archiwalnego 
zasobu bibliotecznego. 

50% 
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50% 

50% 

50% 

50% 

50% 

T 

WATC17/PRN17.5/BGL17.5.7 
Udział  w aktualizacji ogólnopolskich 

baz danych dla: 
1.BazTech — o zawartość  polskich 
czasopism technicznych w roku 
planowym; 
2.SYNABA — o wykonane w polskich 
jednostkach naukowych prace 
naukowo-badawcze, rozprawy 
doktorskie i habilitacyjne oraz 
ekspertyzy naukowe ukazujące się  w 
roku planowym; 
3. Baza wiedzy i repozytorium 
publikacji pracowników WAT w 
systemie OmegaPSIR — o publikacje 
pracowników Wojskowej Akademii 
Technicznej, ukazujące się  w roku 
planowym. 
WATC17/PRN17.13/BGL17.13.8 
Działalność  badawcza BGŁ, 

wspierająca badania naukowe w WAT: 
1. Prowadzenie działalności 
informacyjnej (kwerendy) 
i bibliometrycznej (analiza cytowań), 
zgodnie z zapotrzebowaniami 
użytkowników; 
2. Artykuły fachowe do czasopism 
bibliotekarskich i branżowych; 
Przygotowywanie, rozpowszechnianie 
oraz analiza ankiet na temat 
działalności BGŁ, zgodnie z 
wewnętrznym planem działalności 
BGł. 

WATC17/PRN17.5/BGL17.5.9 
Współpraca BGŁ  z konsorcjamii 
organizacjami bibliotekarskimi 
działającymi w Silach Zbrojnych RP i 
armiach sojuszniczych, zgodnie z 
rocznymi ustaleniami konsorcyjnymi. 

WATC17/PRN17.5/BGL17.5.10 
Realizacja wystaw, wernisaży, imprez 
artystycznych, zgodnie z 
wewnętrznym planem działalności 
BGł. 
WATC17/PRN17.5/BGL17.5.11 
Unowocześnienie otoczenia 

informatycznego BGŁ  — modernizacja 
sprzętu komputerowego w oddziałach 
biblioteki, zgodnie z planem 
zakupowym. 
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Oznaczenie celu wg 
klasyfikacji Cel Najjważniejsze planowane 

zadania służące realizacji celu 
Najważniejsze podjęte zadania 

służące realizacji celu 

Miernik określający stopień  realizacji celu 
Osoby/komórki 

(jednostki 
organizacyjne 

zoad  
celu
l  odpowiedzialne 

rpeoawlizieadczjęia  

Nazwa 

Planowana 
wartość  do 

osiągnięcia na 
koniec roku 

Osiągnięta 
wartość  na 

okresu, 
którego 
sprawozdanie 

WATC1 8 Podnoszenie poziomu 
promocji WAT w celu jej 
uatrakcyjnienia, uwzględniając 
potrzebę  kształcenia i w 
konsekwencji zwiększenia 
zainteresowania studiami w 
Akademii. 

WATC18/PRN18.7/DNA18.7.6 
Koordynowanie udziału JO WAT w 

Pikniku Naukowym oraz Festiwalu 
nauki 

Stopień  realizacji 
zaplanowanych celów i 

zadań  (w %) 
1) 100% 75% 

Prorektor 
ds. nauki 

N 
zadania 

ważniejsze planowane 
służące realizacji celu 

Najważniejsze podjęte zadania 
służące realizacji celu 

Miernik określający stopień  realizacji celu 
Osoby/komórki 

(jednostki 
organizacyjne 

odpowiedzialne 
za realizację  celu 

Nazwa 

Planowana 
wartość  do 

osiągnięcia na 
koniec roku 

Osiągnięta 
wartość  na 

koniec okresu, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

WATC18/PRR18.4/DRW18.4.1 
Przygotowanie i zorganizowanie 
logistyczne wyselekcjonowanego 
dorobku naukowego WAT 
zgłoszonego do prezentacji Akademii 
w ramach międzynarodowych targów 
tematycznie związanych z 
bezpieczeństwem i obronnością  
państw - Wystawa Sił  Zbrojnych, 
MSPO Kielce 2021 oraz 
zabezpieczenie realizacji 
przedsięwzięcia w zakresie obsługi 
ekonomiczno-finansowej, 
administracyjnej i logistyczno-
promocyjnej w korelacji z innymi 
jednostkami organizacyjnymi WAT. 

Udział  w targach 
promujących WAT wartość 

logiczna 
„TAK" 

wartość  
iczna log 

„TAK" 
"NIE" Prorektor 

ds. rozwoju 

WATC18/PRR18.4/ZAE18.4.4 
Współpraca w zakresie udziału 
Akademii w krajowych i 
międzynarodowych targach 
tematycznie związanych z 
bezpieczeństwem i obronnością  
państw - MSPO i Wystawa Sił  
Zbrojnych - Kielce 2021 

Udział  w targach 
promujących WAT wartość  

logiczna 
„TAK" „TAK"  

wartość  
logiczna TAK  

zada 
Najważniejsze planowane 

lia służące realizacji celu 
Najważniejsze podjęte zadania 

służące realizacji celu 

Miernik określający stopień  realizacji celu 
Osoby/komórki 

organizacyjne 
odpowiedzialne 

za realizację  celu 

Nazwa 

Planowana 
wartoś  do 

osiągnięcia na 
koniec roku 

(jednostki  Osiągnięta 
wartość  na 

koniec okresu, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

WATC18/WCY18.13 
Intensyfikacja promocji w kanałach 
mediów społecznościowych Wzrost ruchu odbiorców 

informacji w kanałach MS 25% 30% 

1. WCY 
2. Dziekan 

3. Prodziekan ds. 
kształcenia i 

rozwoju 
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- 

WATC1 8/P RS1 8.2/DSS1 8.2.4 
Pozyskanie interesariuszy do realizacji 
praktyk i stary dla studentów WAT 

Liczba porozumień  
podpisanych z  
pracodawcami 

o praktykach zawodowych 
dla studentów 

2 9 Prorektor 
ds. studenckich 
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Część  C. Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2021 

(należy krótko opisać  najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów, wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników lub podjęcie innych niż  planowane 
zadań  służących realizacji celów). 

Realizacja celów określonych przez przetożonego w pólroczukeku 

Cel B.1.1.Z30/MON/WAT.1  

Dostosowanie (aktualizacja) programów w ramach doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych w Wojskowej Akademii 
Technicznej w odniesieniu do potrzeb RON 

Zadanie Z30/MON/WAT.1.1  

Aktualizacja programów szkolenia wojskowego kandydatów na oficerów wskazanych decyzjq Ministra Obrony Narodowej w sprawie naboru na ww. 
oficerskie szkolenie wojskowe w roku planowym. 
Uzasadnienie - 5 kursów na etapie procedowania procesu uzgadniania i zatwierdzania. 

Cel B.1.1.Z31/MON/WAT.2 	 str.2 
Wzrost efektywności szkolenia kadr rezerwy 

Zadanie Z31/MON/WAT.2.1 	 str.2 
Gotowość  do przeszkolenia żołnierzy w ramach oficerskiego kursu przeszkolenia kadr rezerwy 
Uzasadnienie - Wartość  max. - osiągnięta zgodnie z Planem przeszkalania kadr rezerwy w 2021 r. opracowanym przez SG WP. " 

Cel B.1.1.Z32/MON/WAT.3 	 str.2 
Gotowość  do przeszkolenia : 

- kandydatów na żołnierzy zawodowych w ramach studiów wojskowych, 
- kandydatów na oficerów spośród podoficerów zawodowych w ramach szkolenia wojskowego w celu zwiększenia potencjału SZ RP. 

Zadanie Z32/MON/WAT.3.2  

Stan średnioroczny kandydatów na oficerów powyżej 80% wartości planowej w ramach Studium Oficerskiego 
Uzasadnienie - Szkolenie na dzień  30.06 w trakcie realizacji. Zakończenie w II połowie 2021 r." 

str.2 

str.2 

str.2 
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Realizacja celów własnych w półroczu 

Cel WATC1 	 str.3 
Realizacja polityki naukowej państwa poprzez udział  w programach i przedsięwzięciach Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach 
organizowanych konkursów. 

Zadanie WATC1/WIG1.1 	 str.3 
Udział  w konkursach organizowanych przez NCBR 

Uzasadnienie — zrealizowano - złożenie wniosków w ramach konkursu SZAFIR DOB-SZAFIR/01/A/013/03/2021 - System rozpoznania 
geoprzestrzennego bazujący na satelitarnych otwartych źródłach informacji dla Wojsk Obrony Terytorialnej,D0B-SZAFIR/01/A/006/03/2021 
- System analityczno-rozpoznawczy oparty na wielozakresowych, autonomicznych sensorach obrazujących 

Zada nie WATC1/WIG1.2 	 str.3 
Udział  w konkursach organizowanych przez NCN 

Uzasadnienie — zrealizowano - PRELUDIUM 20 — K. Sobczyk — Analiza dynamicznego zachowania piasku pylastego (siSa) o różnej wilgotności 
próbek poddanych uderzeniu różnymi wariantami pręta-pocisku w badaniu SHPB,PRELUDIUM 20 - .A. Leńczuk — Ocena moż liwości poprawy 
wyznaczenia regionalnych wartości całkowitych zasobów wód lądowych z misji satelitarnych GRACE/-FO,OPUS 21 — J. Bogusz — Badanie 
ewolucji charakteru stochastycznego geodezyjnych szeregów czasowych w kontekście przyszłych realizacji ziemskiego układu odniesienia 

Cel WATC2 	 str.4 
Intensyfikacja pozyskiwania środków finansowych przyznanych w trybie konkursowym na realizację  inwestycji związanych 
z działalnością  naukową  oraz kształceniem, z uwzględnieniem potrzeb Sił  Zbrojnych RP wynikających z Programu Rozwoju Sił  Zbrojnych 
2017-2026. 

Zadanie WATC2/WEL2.1 	 str.4 
Realizacja inwestycji budowlanej Naukowo-Dydaktycznego Centrum Radiowego — w ramach projektu offsetowego z firmq HARRIS Corp. 
Uzasadnienie zadania realizowane jest na bieżąco. Na chwilę  obecną  wydatkowano faktury na kwotę  3,85 zł. Założenie zostanie zrealizowane 
do końca trwania inwestycji 2022 r.*. 

Zadanie WATC2/WEL2.2 str.4 
Stworzenie Pracowni Rozpoznania i Walki Radioelektronicznej oraz pozyskanie do tej pracowni 3 szt. Odbiorników mikrofalowych typu MIZAR 10L w bud. 
Nr 61 

Uzasadnienie - pozyskano do pracowni Rozpoznania i Walki Radioelektronicznej 3 szt. odbiorników mikrofalowych typu MIZAR 10L. Zadanie 
przewidziano na dwa lata. Remont pracowni przewidziano na 2022 r. 
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Zadanie WATC2/WEL2.3 

Zadanie WATC2/WIG2.4 

Zadanie WATC2/WIG2.5 

 

str.4 
Budowa nowoczesnego specjalistycznego laboratorium LABSAT w bud. Nr 45 

Uzasadnienie - z powodu nie poddania w pierwszym półroczu 2021 r. tego zadania pod zamówienia publiczne przez Dział  Inwestycji 
i Remontów WAT zadanie nie zostało podjęte do realizacji. Wydział  wnioskuje by w drugim półroczu zadanie to zostało zrealizowane. Zadanie 
jest ujęte w planie inwestycji i remontów na 2 półrocze br. " 

 

 

str.5 
Udział  w konkursach organizowanych przez NCBR/DOB 

Uzasadnienie - złożenie wniosków w ramach konkursu SZAFIR:DOB-SZAFIR/01/A/013/03/2021 - System rozpoznania geoprzestrzennego 
bazujący na satelitarnych otwartych źródłach informacji dla Wojsk Obrony Terytorialnej, DOB-SZAFIR/01/A/006/03/2021 - System 
analityczno-rozpoznawczy oparty na wielozakresowych, autonomicznych sensorach obrazujących 

str.5 
Opracowanie wniosków do MON w zakresie finansowania inwestycji n-b 

Uzasadnienie— złożono 3 wnioski o dotację  celową  MON:Serwer o wysokiej mocy obliczeniowej (serwer graficzny) na potrzeby rozbudowy 
laboratorium geodezji w zakresie rozpoznania obrazowego, fotogrametrii i teledetekcji, Zaawansowany system pamięci masowej na potrzeby 
rozbudowy laboratorium geodezji w zakresie rozpoznania obrazowego, Mikroskop skaningowy na potrzeby rozbudowy laboratorium 
inżynierii materiałów budowlanych o stanowiska umoż liwiające prowadzenie badań  materiałowych. 

Cel WATC4  

Zadanie WATC4/WEL4.4 

Zadanie WATC4/WEL4.5 

 

str.6 
Ugruntowanie pozycji WAT jako uczelni stanowiącej zaplecze eksperckie i badawcze MON, a także innych ministerstw w zakresie tzw. 
„high technology" i podwójnego zastosowania, poprzez prowadzenie badań  dotyczących obszaru współpracy międzynarodowej w 
ramach obronności i bezpieczeństwa 

 

 

str.7 
Uzyskanie akredytacji przez Polski Komisję  Akredytacyjną  na kierunku Elektronika i Telekomunikacja 
Uzasadnienie— — zadanie zostało zrealizowane częściowo. Wydział  został  zweryfikowany przez Polską  Komisję  Akredytacyjną  na kierunku 
Elektronika i Telekomunikacja. Aktualnie oczekujemy na Uchwałę  akredytacyjną  PAKA, której spodziewa my się  w drugiej połowie br. 

str.7 
Uzyskanie akredytacji od Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji oraz Polskiego Centrum Akredytacji dla Laboratorium 
Kompatybilności Elektromagnetycznej LAB-KEM 

Uzasadnienie— - uzyskanie akredytacji przez Wojskowe Centrum Notyfikacji Jakości i Kodyfikacji oraz Polskie Centrum Akredytacji dla komory 
HPEM będzie realizowane pod koniec br. 
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Zadanie WATC4/WIG4.6  

Obsługa administracyjna prac badawczych/projektów realizowanych w WIG 

Uzasadnienie — realizacja obsługi 7 w tym: 2 xGB MON, 2 x NCBR, 3 x UGB 

Zadanie WATC4/WIG4.7 

Zadanie WATC4/WIG4.8 

Zadanie WATC4/WIG4.9 

 

str.8 
Rozwój naukowej kadry poprzez stwarzanie warunków do uzyskiwania stopni i tytułów naukowych 

Uzasadnienie — W ramach rozwoju naukowego por. M. Walkowiak uzyskał  stopień  doktora 

 

 

str.8 
Rozwój naukowy kadry wojskowej poprzez stwarzanie warunków do uzyskiwania stopni i tytułów naukowych 
Uzasadnienie —W ramach rozwoju naukowego kadry wojskowej por. M. Walkowiak uzyskał  stopień  doktora 

str.8 
Kontynuowanie współpracy międzynarodowej z państwami OBWE w ramach Traktatu o otwartych przestworzach 
Uzasadnienie — spotkania w trybie zdalnym. 

Cel WATC5 	 str.9 
Rozszerzanie oferty studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych i doskonalących oraz innych 
form kształcenia i szkolenia wynikających z Programu Rozwoju Sił  Zbrojnych 2017-2026, a także zapewnienie odpowiedniej bazy 
dydaktycznej i socjalnej wynikającej z potrzeb resoru obrony narodowej. 

Zadanie nr WATC5/KAN5.1/LOG5.1.1  
Budowa bud. Szkolno-Laboratoryjnego dla Wydziału Inżynierii Lqdowej i Geodezji. 
Uzasadnienie — Zadanie W trakcie realizacji. 

Zadanie nr WATC5/KAN5.1/LOG5.1.2  

Budowa budynku Radiowego Centrum Naukowo-Dydaktycznego 

Uzasadnienie — Zadanie w trakcie realizacji. Oprócz wykazanej w tabeli kwoty 2 568 516,26 zł  został  dokonany odbiór częściowy nr 3 z dnia 
25.06.2021 r. na wartość  2 723 383,96 zł  ale wykonawca nie złożył  jeszcze do WAT faktury (zostanie ujęta w rozliczeniu za II półrocze 2021 
r.). 

Zadanie nr WATC5/KAN5.1/LOG5.1.3  

Laboratorium badawczo - rozwojowe dydaktyczne infrastruktury i inżynierii wojskowej „Mikropoligon WAT" 
Uzasadnienie — Dział  Inwestycji i Remontów przygotowuje dokumenty do przeprowadzenia procedury przetargowej. 

str.8 

str.9 

str.9 

str.9 
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Zadanie nr WATC5/WIM5.2/DIK5.2.1 	 st r.10 
Kontynuacja rozbudowy bazy dydaktycznej budynku nr 54. Zakończenie przerwanej w 2020 r. realizacji z lat 2014-2020. 
Rozszerzanie oferty studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych i doskonalących oraz innych form 
kształcenia i szkolenia wynikających z Programu Rozwoju Sił  Zbrojnych 2017-2026, a także zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej 
i socjalnej wynikającej z potrzeb resoru obrony narodowej - w postępowaniu przetargowym realizowanym na przełomie 2020 i 2021 roku 
przez DIR nie wyłoniono wykonawcy. Wykonawca z najkorzystniejszą  ofertą  odmówił  podpisania umowy i postępowanie zostało 
unieważnione. Do dnia 30.06.2021 r. nie zamieszczone zostało ogłoszenie o nowym przetargu co jest powodem oceny braku realizacji tego 
celu. 

Zadanie nr WATC5/WIG5.11 	 str.11 
Uruchomienie kierunku studiów pn. „Eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej" 

Uzasadnienie — Uruchomienie kierunku studiów "Eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej" I i II stopnia studiów stacjonarnych 

i niestacjonarnych od roku akademickiego 2021/2022 — proces rekrutacji w toku 

Zadanie nr WATC5/WIG5.12 	 str.11 
Uruchomienie kierunku studiów pn. „Budownictwo zrównoważone" 
Uzasadnienie — Uruchomienie kierunku studiów "Budownictwo zrównoważone" I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych od 
roku akademickiego 2021/2022 — proces rekrutacji w toku 

Zadanie nr WATC5/WIG5.13 	 str.11 
Przygotowanie oferty kursów doskonalących 
Uzasadnienie — przygotowanie oferty kursów dla MON: 	Interpretacja danych numerycznych modeli prognoz pogody, Eksploatacja 
wojskowej infrastruktury lotniskowej, Uwzględnianie potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa w planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, Podstawowy kurs rozpoznania obrazowego, Zaawansowany kurs rozpoznania obrazowego, Zarządzanie, 	utrzymanie 
i eksploatacja wojskowych bocznic kolejowych oraz wojskowego taboru kolejowego, Eksploatacja obiektów infrastruktury specjalnej, Analiza 
obrazowa danych Full Motion Video, Analiza obrazowych danych radarowych (SAR) 

Zadanie nr WATC5/WEL5.6 	 str.11 
Realizacja doskonalqcych i specjalistycznych kursów dla oficerów, podoficerów i żołnierzy wojsk łączności, wojsk walki radioelektronicznej, 
lotniczych i radiotechnicznych 
Uzasadnienie — realizowany jest na bieżąco. Do chwili obecnej zrealizowano 8 kursów oraz 2 są  realizowane, a termin zakończenia zostanie 
osiągnięty w lipcu br. Pozostałe kursy będą  realizowane semestrze zimowym b.r. 
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Zadanie nr WATC5/WEL5.7 	 str.11 
Realizacja studiów podyplomowych dla MON - Organizacja i eksploatacja systemów informacyjnych oraz Systemy i sieci telekomunikacyjne i 
Systemy i sieci następnej generacji 

Uzasadnienie — realizowany jest na bieżąco. Do chwili obecnej zrealizowano 2 edycje studiów podyplomowych dla MON. Następny będzie 
zrealizowany semestrze zimowym br. 

Zadanie nr WATC5/WIG5.14 	 str.11 
Przygotowanie oferty studiów podyplomowych 

Uzasadnienie — studia podyplomowe „GIS, Fotogrametria i Teledetekcja w Gospodarce Narodowej, Obronie Kraju i Ochronie Środowiska", 
„Wycena nieruchomości" 

Zadanie nr WATC5/WLO5.1/ISB5.1.2 	 str.12 
Uruchomienie nowej specjalności „Bezpieczeństwo i ochrona informacji". 

Uzasadnienie — Uruchomienie nowej specjalności „Bezpieczeństwo i ochrona informacji" — specjalność  została wprowadzona pod dwoma 
zmodyfikowanymi specjalnościami: Na studiach I stopnia uruchomiono specjalność: systemy informacyjne w obronności; Na studiach II 
stopnia uruchomiono specjalność: informacja w systemie obronnym. 

Zadanie nr WATC5/WML5.3/PKL5.3.2 	 str.13 
Akceptacja projektu programu przez Radę  ds. Kształcenia i Radę  Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna oraz samorzqd studencki 
Uzasadnienie — jest zrealizowane częściowo. Brak całkowitego wykonania zadania wynika z faktu toczących się  uzgodnień  pomiędzy 
zagranicznymi jednostkami organizacyjnymi a WML. Planowane zakończenie zadania przewidywane jest na miesiąc wrzesień  2021 r. 

Zadanie nr WATC5/WTC5.1 	 str.13 
Wdrożenie nowego międzyuczelnianego kierunku studiów w WAT i UKSW — chemia medyczna 
Uzasadnienie — Z powodu zagrożenia epidemicznego COVID-19 prace nad uruchomieniem kierunku zostały wstrzymane, cel nie został  
osiągnięty. 

Zadanie nr WATC5/WTC5.2 	 str.13 
Realizacja specjalistycznych kursów dla oficerów i żołnierzy wojsk chemicznych i wojsk inżynieryjnych 
Uzasadnienie — Zadanie planowane do zakończenia do listopada br. Planowane przez MON dwa kursy (luty, maj), z powodu zagrożenia 
epidemicznego COVID-19, zostały przeniesione na drugie półrocze br. (planowany termin przeprowadzenia kursów - wrzesień  br.) 

Zadanie nr WATC5/WTC5.3 	 str.13 
Modernizacja budynku 14 (Instytut Chemii) 

Uzasadnienie — Planowany termin, maj br., zakończenia prac nie został  dotrzymany. W rejestrze ryzyka zostały ujęte czynniki zewnętrzne, 
w ramach podjętego zadania przewidziano odpowiedni sposób reakcji —wysoki procent zaawansowania prac, przewidywane osiągniecie celu 
II półrocze br. 
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Cel WATC6 

 

str.14 
Zwiększanie liczby publikacji w czasopismach naukowych lub w materiałach konferencyjnych o wysokich wskaźnikach cytowań  
w poszczególnych dyscyplinach naukowych, w tym podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich WAT umożliwiających 
wejście do międzynarodowego obiegu naukowego. 

  

  

Zadanie nr WATC6/WEL6.8 	 str.14 
Przygotowanie i organizacja XIII Konferencji Naukowo-Technicznej „Systemy Walki Radioelektronicznej" 
Uzasadnienie — XIII Konferencja Naukowo-Techniczna „Systemy Walki Radioelektronicznej" zgodnie z harmonogramem powinna być  
realizowana pod koniec br. 

Zadanie nr WATC6/WEL6.9 	 str.14 
Przygotowanie i organizacja I Krajowej Konferencji Metrologii KKM'2021, Waplewo 
Uzasadnienie — I Krajowa Konferencja Metrologii KKM'2021 została zrealizowana w miesiącu maju br. W czasie sesji werbalnych aktywność  
uczestników plasowała się  na poziomie do około 200 osób. 

Zadanie nr WATC6/WIG6.15 	 str.14 
Wzrost liczby publikacji o wartości co najmniej 70 pkt. majqcych na celu zdobycie kategorii naukowej 8+ w pierwszej ewaluacji za lata 2017 -2021 
Uzasadnienie — zwiększenie liczby publikacji o wartości co najmniej 70 pkt. mających na celu zdobycie kategorii naukowej B+ w pierwszej 
ewaluacji za lata 2017-2021 

Zadanie nr WATC6/WTC6.4 	 str.15 
Realizacji projektu NAWA PROM dotyczącego międzynarodowej wymiany doktorantów i pracowników WAT na rok 2021 
Uzasadnienie — Realizacja projekty wymiany finansowanego przez NAWA została przedłużona. Plan przewiduje udział  50 osób (doktoranci, 
pracownicy) w wymianie akademickiej, na chwilę  obecną  zrealizowano i podpisano indywidualne umowy z 36 osobami. 

Cel WATC7 	 str.16 
Przygotowanie kompleksowych rozwiązań  służących rozwojowi zawodowemu pracowników uczelni, efektem czego stanie się  
podniesienie jakości kształcenia studentów i doktorantów, w szczególności na kierunkach i w dyscyplinach naukowych związanych 
z priorytetowymi obszarami badawczymi. 

Zadanie nr WATC7/WEL7.10 	 str.16 
Rozwój kadry naukowej poprzez stwarzanie warunków dla uzyskiwania kolejnych stopni i tytułów naukowych 
Uzasadnienie—do dnia 30 czerwca 2021 tytuł  naukowy doktora uzyskał  1 pracownik wydziału. Przewidujemy realizację  pozostałych deklaracji 
na drugą  połowę  br. 
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Zadanie nr WATC7/WEL7.11  

Przygotowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy w porozumieniu z interesariuszami wojskowymi i cywilnymi 

Uzasadnienie — W ramach zadania została przygotowana oferta edukacyjna dostosowana do potrzeb rynku, która w porozumieniu 
z interesariuszami wojskowymi i cywilnymi zostanie poddana pod opinie nowej Radzie w drugiej połowie br. roku*. 

Zadanie nr WATC7/PRN7.8/SDR7.8.6  
Opracowanie i wdrożenie n owy procedur /rozwiqzan do systemu jakości kształcenia w SDR 

Uzasadnienie — W ramac i powyższego celu dokonano analizy funkcjonowania systemu jakości kształcenia w SDR i jego synergii z uczelnianym 
systemem jakości kształc enia. Przygotowano założenia do wprowadzenia zmian do „Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Wojskowej 
Akademii Technicznej i n. Jarosława Dąbrowskiego" dotyczące aktualizacji istniejących procesów jakości i wprowadzenie nowych, 
wynikających z realizacji kolejnych elementów procesu kształcenia w Szkole Doktorskiej. Prace nad dostosowanie systemu opóźnia brak 
Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie ewaluacji jakości kształcenia w szkole doktorskiej. 

Cel WATC8 

 

str.17 

   

Skuteczne konkurowani 
także kandydatów z zagr 

Zadanie nr WATC8/PRS8.1/DSS8.1.1 
Pozyskanie do współpracy nowych szkół  ponadpodstawowych 

Uzasadnienie — Osiągnięta niska wartość  wynika z ograniczeń  w funkcjonowaniu zarówno Uczelni jak i szkół  ponadpodstawowych, 
spowodowanych sytuacją  epidemiczną  oraz kształceniem zdalnym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Ponadto zadanie zostało 
zaplanowane na cały rok kalendarzowy. 

Cel WATC10 	 str.18 
Podnoszenie międzynarodowej rozpoznawalności działalności naukowej uczelni oraz jej międzynarodowego znaczenia poprzez 
optymalizację  jakości zarządzania uczelnią  i wzmocnienie współpracy badawczej z ośrodkami naukowymi o wysokiej renomie w skali 
międzynarodowej, w szczególności w priorytetowych obszarach badawczych. 

Zadanie 

Zadanie 

nr WATC10/PRN10.6/SDR10.6.3 

nr WATC10/PRN10.6/SDR10.6.4  

Przygotowanie personelu Szkoty Doktorskiej do prowadzenia spraw doktorantów obcokrajowców 
Przygotowanie anglojęzycznych dokumentów zwiqzanych z rekrutacjq i przebiegiem kształcenia w SDR 
Uzasadnienie - W ramach powyższego celu dokonano analizy moż liwości uruchomienia kształcenia w języku angielskim w poszczególnych 
dyscyplinach naukowych prowadzonych w SDR. W wyniku przeprowadzonych konsultacji wskazano dwie dyscypliny naukowe: inżynieria 
materiałowa i nauki chemiczne, jako przygotowane do realizacji kształcenia doktorantów w języku obcym. Ponadto, opracowano 
anglojęzyczne materiały informacyjne o Szkole Doktorskiej i przedstawiono ofertę  kształcenia na spotkaniu z delegacją  Królestwa Arabii 
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str.19 

str.19 

 

str.16 

str.16 

o włączenie w poczet studentów uczelni i Szkoły Doktorskiej WAT najzdolniejszych kandydatów na stud a, 
anicy. 

str.17 



Saudyjskiej. Ze względu na stan epidemiczny intensyfikacja zadań  związanych z promocją  kształcenia w języku angielskim dla obcokrajowców 
uległa znaczącemu ograniczeniu. Jednakże przygotowania do realizacji przedmiotowych zadań  są  prowadzone zgodnie z planem. 

Cel WATC11 

Dążenie do kompleksowej informatyzacji uczelni w obszarach: zarządzania, nauki, badań, kształcenia (wsparcie procesu dydaktyczne 
i szkolenia poprzez implementację  baz wiedzy, e-źródeł, e-book, e-learning) poprzez modernizację  infrastruktury teleinformatycznej. 

rzętu wojskowego służby łączności i informatyki przekazanego do użytkowania w JO WAT celem realizacji zadań  w 
ecjalistycznych i dowódczych na potrzeby MON oraz zabezpieczenia funkcjonowania SI Milnet-Z i MILNET-l. 
ad eksploatacją  sprzętu wojskowego służby łączności i informatyki jest procesem ciągłym. Aktualnie w ramach 
dzono do etatu 24 szt. sprzętu wojskowego służby łączności oraz uzyskano zgody gestorów na eksploatację  sprzętu 
itowego do dnia 31.12.2021 r. W zakresie sprzętu służby łączności zrealizowano 3 polecenia DGW przyjmując 
vania 29 poz. sprzętowych. W zakresie sprzętu służby informatyki zrealizowano 4 polecenia DGW przyjmując 
ników 71 poz. sprzętowych. Z uwagi na zmiany wprowadzone „Instrukcją  o gospodarowaniu sprzętem informatyki 
sorcie obrony narodowej DU-4.22.3.1(A)" oraz Rozkazem Szefa OZ GSt. Nr 129 z dnia 31.12.2020 r. zawierającym 
łu Zabezpieczenia Garnizonu Stołecznego w sprawie realizacji zabezpieczenia logistycznego JW. i KO MON 
Itrzenie gospodarcze w 2021 r.", zgodnie z którymi Ewidencję  sprzętu informatyki OZ GSt. prowadzi na 
użytkowników w ZWSI RON przeprocedowano 94 szt. protokołów stanu technicznego uzyskując decyzję  Dowódcy 
przekazanie w użytkowanie sprzętu służby informatyki indywidualnym użytkownikom. Z uwagi na ww. zmiany 
Icedury SKO/1 „Gospodarowanie sprzętem wojskowym służby łączności i informatyki w WAT" — Decyzja Rektora 

dnia 25 czerwca 2021 r. 

Zadanie nr WATC11/PRW11.1/ZOW11.1.1 	 str.21 
Zadanie nr WATC11/PRW11.1/ZOW11.1.2 	

str.21 
Wykonanie prac związanych z przygotowaniem teleinformatycznym i teletechnicznym pomieszczeń  tworzonego LCN. 
Wdrożenie projektu technicznego, uruchomienie funkcjonowania LCN 
Uzasadnienie —Wytyczone cele do realizacji w terminie objętym okresem sprawozdawczym nie zostały osiągnięte w związku z przedłużającym 
się  postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego (art..140-151). 

Cel WATC12 

 

str.22 

 

Zwiększanie zdolności WAT do komercjalizacji (pośredniej i bezpośredniej) wyników badań  naukowych, prac rozwojowych i "know-
how", w szczególności w obszarze patentów na wynalazki, tak w zakresie merytorycznej jakości przedstawianej oferty, jak i usprawnienia 
organizacyjnej strony tego procesu. 

Zadanie nr WATC11/PRR11.5/DRW11.5.2  
Nadzór nad eksploatacjq sp 
zakresie kształcenia kadr sp 
Uzasadnienie — Nadzór n 

realizacji zadania wprowa 

nadwyżkowego/ponadet 
i przekazując do uzytkov 

i przekazując dla użytkow 
i oprogramowaniem w re 

„Wytyczne Szefa Oddzia 

przydzielonych na zaop 

indywidualnych kontach 

JW. 6021 (OZ GSt.) na 

dokonano aktualizacji pric 

WAT nr 138/RKR/2021 z 

str.19 

go 

str.20 
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Zadanie nr WATC12/PRR12.3/CTT12.3.1 	 str.22 
Wybór i wycena technologii do komercjalizacji podczas rozmów z twórcami i inwestorami. 
Uzasadnienie — Zadanie zostało zaplanowane na oba okresy sprawozdawcze, z uwagi że obecnie żadna opracowywana technologia nie 
osiągnęła wymaganego poziomu technologicznego proces komercjalizacji nie został  zrealizowany. Ryzyko nie wykonania zadania ujęto 
w rejestrze ryzyka. 

Zadanie nr WATC12/PRR12.3/CTT12.3.3 	 str.22 
Zawiqzanie spółki celowej dla potrzeb komercjalizacji wyników badań  naukowych i prac rozwojowych, komercyjnego wykorzystania bazy 
laboratoryjnej WAT, prowadzenia działań  w zakresie transferu technologii i promocji nauki. 
Uzasadnienie — Powoła nie spółki celowej zostało ujęte jako jedno z zadań  w realizowanym przez CTT projekcie „Inkubator 4.0" a zakończenie 
zadania zaplanowano w drugim okresie sprawozdawczym. Obecnie trwają  prace nad aktualizacją  biznesplanu do obecnego stanu prawnego. 

Cel WATC18 str.26 
Podnoszenie poziomu promocji WAT w celu jej uatrakcyjnienia, uwzględniając potrzebę  kształcenia i w konsekwencji zwiększenia 
zainteresowania studiami w Akademii. 

 

Zadanie nr WATC18/PRR18.4/DRW18.4.1 	 str.26 
Przygotowanie i zorganizowanie logistyczne wyselekcjonowanego dorobku naukowego WAT zgłoszonego do prezentacji Akademii w ramach 
międzynarodowych targów tematycznie związanych z bezpieczeństwem i obronnością  państw - Wystawa Sił  Zbrojnych, MSPO Kielce 2021 oraz 
zabezpieczenie realizacji przedsięwzięcia w zakresie obsługi ekonomiczno-finansowej, administracyjnej i logistyczno-promocyjnej w korelacji z innymi 
jednostkami organizacyjnymi WAT. 

Uzasadnienie — W ramach przygotowań  do udziału WAT w Wystawie Sił  Zbrojnych podczas XXIX edycji MSPO Kielce 2021 w terminie 
7-10.09.2021 r. W zakresie obsługi ekonomiczno-finansowej, administracyjnej i logistyczno-promocyjnej zabezpieczono w PRF DRW na 2021 
r. ś rodki finansowe na ten cel, wyselekcjonowano, zapotrzebowano i zgromadzono artykuły promocyjne oraz zabezpieczono zakwaterowanie 
dla PRR oraz kadry kierowniczej reprezentującej WAT podczas tragów. W dniu 16.06.2021 r. przedstawiciele DRW wzięli udział  
w Rekonesansie na terenie obiektu Targi Kielce. Wstępnie zaprojektowano stoisko WAT. Dokonano selekcji eksponatów do prezentacji na 
stoisku Wojskowej Akademii Technicznej 
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