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Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2020 oraz Strategii rozwoju 

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

Numer i nazwa celu Mierniki określające stopień realizacji celu 

Osoba/jednostka 
organizacyjna 
odpowiedzialna 
za realizację celu 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Nazwa(określenie) 
miernika 

Wartość miernika 
planowana do 
osiągnięcia na 

koniec roku, którego 
dotyczy plan 

Wartość osiągnięta 
na koniec okresu, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie 
działalności 

Stopień realizacji zadania 
planowanego 

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 
Stopień realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

A-1/WAT 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. 

Stopień realizacji 
zaplanowanych 

celów 
szczegółowych  

i zadań służących 
ich realizacji  

(w %) 

100% 48% 
Prorektorzy, 

Kierownicy JO, 
Kanclerz 

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

CELE SZCZEGÓŁOWE – PRK 

A-1/WAT/1/PRK – Pion Kształcenia 

Umacnianie pozycji WAT w systemie polskiego szkolnictwa wojskowego 

Liczba programów 
dla kandydatów na 

żołnierzy 
zawodowych 

11 11 

PRK 

Strategia rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego 

1 

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

Przygotowanie oferty edukacyjnej zgodnie z 
oczekiwaniami MON 

PRK/OOS 
zrealizowane 

PRK/OOS 

2 

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

Rekrutacja na kierunki (programy) studiów wojskowych 
najlepszych kandydatów wyselekcjonowanych z jak 
największej liczby chętnych 

DOK/WKW 
w trakcie realizacji 

DOK/WKW 

       

       

       



 

5 

Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2020 oraz Strategii rozwoju 

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

Numer i nazwa celu Mierniki określające stopień realizacji celu 

Osoba/jednostka 
organizacyjna 
odpowiedzialna 
za realizację celu 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Nazwa(określenie) 
miernika 

Wartość miernika 
planowana do 
osiągnięcia na 

koniec roku, którego 
dotyczy plan 

Wartość osiągnięta 
na koniec okresu, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie 
działalności 

Stopień realizacji zadania 
planowanego 

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 
Stopień realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE – PRN 

A-1/WAT/1/PRN  

Aktywne pozyskiwanie środków ze źródeł krajowych i zagranicznych na realizację projektów 
badawczych oraz wsparcie rozwoju kadry naukowej 

Stopień realizacji 
zaplanowanych 
celów i zadań  

(w %) 

90%  40% 

PRN 

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

1 

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

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

zrealizowane częściowo DNA 

2 

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

Promocja  i popularyzacja dorobku naukowego WAT  
(w szczególności koordynacja udziału PJO WAT w 
Pikniku Naukowym oraz Festiwalu nauki) 

niezrealizowane DNA 

3 

A-1/WAT/1/PRN/3/DNA 

Koordynacja wdrożenia zapisów ustawy 2.0 w ramach 
planowanej ewaluacji dyscyplin naukowych 2017-2020 

zrealizowane częściowo DNA 

4 

A-1/WAT/1/PRN/4/DNA 

Realizacja projektu GeO Learning umożliwiającego 
studentom podnoszenie kompetencji w ramach kursów 
edukacyjnych prowadzonych w formie e-learningu 

zrealizowane częściowo DNA 
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Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2020 oraz Strategii rozwoju 

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

Numer i nazwa celu Mierniki określające stopień realizacji celu 

Osoba/jednostka 
organizacyjna 
odpowiedzialna 
za realizację celu 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Nazwa(określenie) 
miernika 

Wartość miernika 
planowana do 
osiągnięcia na 

koniec roku, którego 
dotyczy plan 

Wartość osiągnięta 
na koniec okresu, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie 
działalności 

Stopień realizacji zadania 
planowanego 

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 
Stopień realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE – PRN 

A-1/WAT/2/PRN 

Podnoszenie jakości usług informacyjnych oraz tworzenie w WAT „przyjaznego środowiska” 
dla studentów i doktorantów. 

Stopień realizacji 
zaplanowanych 
zadań służących 

realizacji celu 

(w %) 

100% 50% 

PRN 

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

1 

A-1/WAT/2/PRN/1/BGŁ  

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

zrealizowane częściowo BGŁ 

2 

A-1/WAT/2/PRN/2/BGŁ 

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

zrealizowane częściowo BGŁ 

3 

A-1/WAT/2/PRN/3/BGŁ 

Tworzenie przyjaznej dla użytkowników przestrzeni  
w budynku BGŁ 

zrealizowane częściowo BGŁ 
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Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2020 oraz Strategii rozwoju 

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

Numer i nazwa celu Mierniki określające stopień realizacji celu 

Osoba/jednostka 
organizacyjna 
odpowiedzialna za 
realizację celu 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Nazwa(określenie) 
miernika 

Wartość miernika 
planowana do 

osiągnięcia na koniec 
roku, którego dotyczy 

plan 

Wartość osiągnięta 
na koniec okresu, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie działalności 
Stopień realizacji zadania 
planowanego 

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 
Stopień realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE – PRN 

A-1/WAT/3/PRN  

Poprawa organizacji i zarządzania zbiorami bibliotecznymi tradycyjnymi i elektronicznymi 

Stopień realizacji 
zaplanowanych 
zadań służących 

realizacji celu 

(w %) 

 

 

(100%) 50% 

PRN 

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

1 

A-1/WAT/3/PRN/1/BGŁ 

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

zrealizowane częściowo BGŁ 

2 

A-1/WAT/3/PRN/2/BGŁ 

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

zrealizowane częściowo BGŁ 

3 

A-1/WAT/3/PRN/3/BGŁ 

Digitalizacja skryptów i archiwalnych podręczników 
WAT, zgromadzonych w BGŁ - tworzenie biblioteki 
cyfrowej archiwalnego zasobu bibliotecznego. 

zrealizowane częściowo BGŁ 
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Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2020 oraz Strategii rozwoju 

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

Numer i nazwa celu Mierniki określające stopień realizacji celu 

Osoba/jednostka 
organizacyjna 
odpowiedzialna za 
realizację celu 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Nazwa(określenie) 
miernika 

Wartość miernika 
planowana do 

osiągnięcia na koniec 
roku, którego dotyczy 

plan 

Wartość osiągnięta 
na koniec okresu, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie działalności 
Stopień realizacji zadania 
planowanego 

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 
Stopień realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE  CIĄG DALSZY – PRN 

A-1/WAT/3/PRN  

Poprawa organizacji i zarządzania zbiorami bibliotecznymi tradycyjnymi i elektronicznymi 

Stopień realizacji 
zaplanowanych 
zadań służących 

realizacji celu 

(w %) 

 

 

(100%) 50% 

PRN 

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

4 

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

zrealizowane częściowo BGŁ 

5 

A-1/WAT/3/PRN/5/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; 

zrealizowane częściowo BGŁ 
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Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2020 oraz Strategii rozwoju 

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

Numer i nazwa celu Mierniki określające stopień realizacji celu 

Osoba/jednostka 
organizacyjna 
odpowiedzialna 
za realizację celu 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Nazwa(określenie) 
miernika 

Wartość miernika 
planowana do 
osiągnięcia na 

koniec roku, którego 
dotyczy plan 

Wartość osiągnięta 
na koniec okresu, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie 
działalności 

Stopień realizacji zadania 
planowanego 

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 
Stopień realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE – PRN 

A-1/WAT/4/PRN/SDR  

Umiędzynarodowienie działalności Szkoły Doktorskiej WAT 

 

 

 

 

Zatwierdzenie przez 
Rektora WAT 

koncepcji 
umiędzynarodowienia 

działalności SDR 

 

 

 

Wartość logiczna 
„TAK” 

NIE 

PRN/SDR Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020  

cel Nr 1 pkt. 1, 7 i 9 

cel Nr 2 pkt. 6 

cel Nr 4 pkt. 1 

1 

A-1/WAT/4/PRN/1/SDR  

Opracowanie koncepcji umiędzynarodowienia 
działalności Szkoły Doktorskiej WAT 

zrealizowane 
częściowo 

SDR 

2 

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

Opracowanie anglojęzycznych materiałów 
promocyjnych i informacyjnych 

niezrealizowane SDR 

3 

A-1/WAT/4/PRN/3/SDR  

Przygotowanie anglojęzycznych dokumentów 
związanych z rekrutacją i przebiegiem kształcenia w 
SDR 

niezrealizowane SDR 
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Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2020 oraz Strategii rozwoju 

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

Numer i nazwa celu Mierniki określające stopień realizacji celu 

Osoba/jednostka 
organizacyjna 
odpowiedzialna 
za realizację celu 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Nazwa(określenie) 
miernika 

Wartość miernika 
planowana do 
osiągnięcia na 

koniec roku, którego 
dotyczy plan 

Wartość osiągnięta 
na koniec okresu, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego  
w planie działalności 

Stopień realizacji zadania 
planowanego 

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 
Stopień realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE – PRS 

A-1/WAT/1/PRS 

Rozdysponowanie środków finansowych przeznaczonych na świadczenia dla studentów i 
doktorantów 

 

 

 

 

1) Przygotowanie 
wewnętrznej bazy 
prawnej do 
realizacji zadania 
 

2) Przyznanie 
stypendiów 
studentom  
i doktorantom 

 

3) Wskaźnik 
rozdysponowania 
dotacji 

 

 

 

1)Wartość logiczna 
„TAK” 

 

 

2)Wartość logiczna 
„TAK” 

 

 

3)   > 70% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 44 % 

PRS/DSS 
Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020  

cel Nr 1 pkt. 7 

art. 365 pkt. 5 w zw. z art. 86 ust.1 i 199 ust. 1  pkt. 1-4 ustawy PSWiN 

1 

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

Dostosowanie przepisów wewnętrznych do wymogów 
wynikających z procesu przyznawania świadczeń w 
WAT 

zrealizowane częściowo PRS/DSS 

2 

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

Przeprowadzenie procedury przyznawania świadczeń 
dla studentów i doktorantów 

zrealizowane częściowo DSS 

3 

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

Kontrola nad właściwym wydatkowaniem dotacji na 
świadczenia dla studentów i doktorantów w danym roku 
kalendarzowym 

zrealizowane częściowo DSS 
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Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2020 oraz Strategii rozwoju 

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

Numer i nazwa celu Mierniki określające stopień realizacji celu 

Osoba/jednostka 
organizacyjna 
odpowiedzialna 
za realizację celu 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Nazwa(określenie) 
miernika 

Wartość miernika 
planowana do 
osiągnięcia na 

koniec roku, którego 
dotyczy plan 

Wartość osiągnięta 
na koniec okresu, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego  
w planie działalności 

Stopień realizacji zadania 
planowanego 

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 
Stopień realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE – PRS 

A-1/WAT/2/PRS 

Wspieranie działalności naukowej i społecznej studentów i doktorantów 

 

 

 

Realizacja 
naukowych  

i społecznych 
konkursów dla 

studentów  
i doktorantów 

 

 

 

Wartość logiczna 
„TAK” 

NIE 

PRS/DSS 
Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020  

cel Nr 1 pkt. 6 i 7 

1 

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

Zorganizowanie dla studentów i doktorantów w WAT 
konkursów o charakterze naukowym i społecznym m.in. 
Konkurs o nagrodę Rektora na najlepszą pracę 
studenta zrealizowaną w ramach działalności w kole 
naukowym 

niezrealizowane DSS 

2 

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

Zorganizowanie dla studentów i doktorantów 
konferencji naukowej – „Wiedza i Innowacje” –wiWAT 
2020 

niezrealizowane DSS 
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Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2020 oraz Strategii rozwoju 

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

Numer i nazwa celu Mierniki określające stopień realizacji celu 

Osoba/jednostka 
organizacyjna 
odpowiedzialna 
za realizację celu 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Nazwa(określenie) 
miernika 

Wartość miernika 
planowana do 
osiągnięcia na 

koniec roku, którego 
dotyczy plan 

Wartość osiągnięta 
na koniec okresu, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego  
w planie działalności 

Stopień realizacji zadania 
planowanego 

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 
Stopień realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE – WCY 

A-1/WAT/1/WCY 

Zapewnienie stałego podnoszenia jakości kształcenia i realizacji procesu kształcenia. 
 

 

 

 

Stopień realizacji 
zadań służących 

realizacji celu 

 

 

 

100% 

 

 

 

50 % 

1. WCY 

2. Dziekan 

3. Prodziekan  

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

1 

A-1/WAT/1/WCY/1/WCY 

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

zrealizowane częściowo 

1. WCY 

2. Dziekan 

3. Prodziekan  

ds. kształcenia 
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Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2020 oraz Strategii rozwoju 

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

Numer i nazwa celu Mierniki określające stopień realizacji celu 

Osoba/jednostka 
organizacyjna 
odpowiedzialna 
za realizację celu 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Nazwa(określenie) 
miernika 

Wartość miernika 
planowana do 
osiągnięcia na 

koniec roku, którego 
dotyczy plan 

Wartość osiągnięta 
na koniec okresu, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego  
w planie działalności 

Stopień realizacji zadania 
planowanego 

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 
Stopień realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE WCY 

A-1/WAT/2/WCY 

Rozwój bazy dydaktycznej i naukowej oraz  doskonalenie jej wykorzystywania 

 

 

 

 

 

1. 1) - liczba 
zmodernizowanych 
sali 
laboratoryjnych 

 
2. 2) - Liczba usług 

świadczonych 
przez Wydziałowe 
Centrum Studiów 
Zaawansowanych 
Inżynierii 
Systemów 

 

 

 

 

 

 

 

1) 2 

 

 

2) 5-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

7 

1. WCY 

2. Dziekan  

3. Prodziekan 
ds. rozwoju 
i współpracy 

4. Prodziekan 
ds. kształcenia 

5. Kierownik 
administracyjny 

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

1 

A-1/WAT/2/WCY/1WCY 

Modernizacja sal laboratoryjnych w zakresie sprzętu  
i oprogramowania 

niezrealizowane 

1.WCY 

2.Prodziekan 
ds. rozwoju i 
współpracy 

2 

A-1/WAT/2/WCY/2WCY 

Wykorzystanie Wydziałowego Centrum Studiów 
Zaawansowanych Inżynierii Systemów dla celów 
dydaktycznych 

zrealizowane 

1.WCY 

2.Prodziekan 
ds. rozwoju i 
współpracy 
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Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2020 oraz Strategii rozwoju 

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

Numer i nazwa celu Mierniki określające stopień realizacji celu 

Osoba/jednostka 
organizacyjna 
odpowiedzialna 
za realizację celu 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Nazwa(określenie) 
miernika 

Wartość miernika 
planowana do 

osiągnięcia na koniec 
roku, którego dotyczy 

plan 

Wartość osiągnięta 
na koniec okresu, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego  
w planie działalności 

Stopień realizacji zadania 
planowanego 

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 
Stopień realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE WEL 

A-1/WAT/1/WEL 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Liczba 
uzyskanych 
stopni 
naukowych 
doktora oraz 
doktora 
habilitowanego  

 

2.Liczba spotkań 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Doktora – 6, 
Doktora 
habilitowanego – 
3 

 

 

 

 

2) 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

2 

 

 

 

1 

Dziekan  

 

Prodziekan ds. 
kształcenia i 

rozwoju 

 

Z-ca Dziekana 
ds. wojskowych 

 

Prodziekan ds. 
studenckich 

WEL 

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

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

1 

A-1/WAT/1/WEL/1 

Rozwój kadry naukowej poprzez stwarzanie warunków 
dla uzyskiwania kolejnych stopni i tytułów naukowych 

zrealizowane częściowo WEL 

2 

A-1/WAT/1/WEL/2 

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

zrealizowane WEL 
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Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2020 oraz Strategii rozwoju 

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

Numer i nazwa celu Mierniki określające stopień realizacji celu 

Osoba/jednostka 
organizacyjna 
odpowiedzialna 
za realizację celu 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Nazwa(określenie) 
miernika 

Wartość miernika 
planowana do 
osiągnięcia na 

koniec roku, którego 
dotyczy plan 

Wartość osiągnięta 
na koniec okresu, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego  
w planie działalności 

Stopień realizacji zadania 
planowanego 

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 
Stopień realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE – CIĄG DALSZY -  WEL 

A-1/WAT/1/WEL 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Liczba 
studentów 
studiujących  
w trybie 
indywidualnym 

 

4.Realizacja 
naukowych i 
społecznych 
przedsięwzięć 
dla studentów i 
doktorantów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 6 
 

 

 
 
 
4) Wartość logiczna 

„TAK” 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

„Nie” 

Prodziekan ds. 
kształcenia i 

rozwoju 

Z-ca Dziekana 
ds. wojskowych 

 

Prodziekan ds. 
studenckich Strategia rozwoju WEL WAT  w latach 2011-2020, cel Nr 1 

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

3 
A-1/WAT/1/WEL/3  

Rozwój indywidualnych form kształcenia 
zrealizowane częściowo WEL 

4 

A-2/WAT/1/WEL/4 

Zorganizowanie dla studentów i młodych pracowników 
nauki konferencji naukowej – SECON 2020 

nie zrealizowane 

WEL 

Prodziekan ds. 
studenckich 

Samorząd 
studencki WEL 
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Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2020 oraz Strategii rozwoju 

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

Numer i nazwa celu Mierniki określające stopień realizacji celu 

Osoba/jednostka 
organizacyjna 
odpowiedzialna 
za realizację celu 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Nazwa(określenie) 
miernika 

Wartość miernika 
planowana do 
osiągnięcia na 

koniec roku, którego 
dotyczy plan 

Wartość osiągnięta 
na koniec okresu, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego  
w planie działalności 

Stopień realizacji zadania 
planowanego 

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 
Stopień realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE – WIG 

A-1/WAT/1/WIG 

Umacnianie pozycji WAT w systemie polskiego szkolnictwa wojskowego 

 
 

 

1) Liczba zespołów 
 

2) Liczba awansów 
naukowych 
 
 

3) Liczba spotkań 
 

4) Liczba 
studentów 
studiujących w 
trybie 
indywidualnym 
 

5) Liczba 
utworzonych 
kierunków 
studiów 

 

1) 3 
 
 
2) 3 

 

 
3) 2 

 
 
4) 4 

 

 

5) 1 

1) 2 

 

2) 1 

 

3) 0 

 

5) 2 
 
 

5) 1 

PRN 

PRN 

PRK Strategia Rozwoju WAT, cel nr 1 

1 

A-1/WAT/1/WIG/1 

Wspieranie zespołów badawczych WIG w procesie 
obsługi administracyjnej projektów 

w trakcie realizacji WIG 

2 

A-1/WAT/1/WIG/2 

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

w trakcie realizacji WIG 

3 

A-1/WAT/1/WIG/3  

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

w trakcie realizacji WIG 

4 
A-1/WAT/1/WIG/4  

Rozwój indywidualnych form kształcenia 
w trakcie realizacji WIG 

5 

A-1/WAT/1/WIG/5  

Utworzenie nowego kierunku studiów pn. 
„Budownictwo komunikacyjne i transport intermodalny” 

zrealizowano 

 
WIG 
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Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2020 oraz Strategii rozwoju 

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

Numer i nazwa celu Mierniki określające stopień realizacji celu 

Osoba/jednostka 
organizacyjna 
odpowiedzialna 
za realizację celu 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Nazwa(określenie) 
miernika 

Wartość miernika 
planowana do 
osiągnięcia na 

koniec roku, którego 
dotyczy plan 

Wartość osiągnięta 
na koniec okresu, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego  
w planie działalności 

Stopień realizacji zadania 
planowanego 

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 
Stopień realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE – WLO 

A-1/WAT/1/WLO  

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia - rozbudowa bazy dydaktyczno-naukowej 

Stopień realizacji 
zadań służących 

realizacji celu w % 
(100%) 50% 

Dziekan WLO 

Strategia Rozwoju WAT, cel nr 1 

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

Rozbudowa trenażera laserowego TL WISŁA. 
zrealizowane ISB 

2 

A-1/WAT/1/WLO/2/ISB 

Rozbudowa laboratorium cyberbezpieczeństwa 
i bezpieczeństwa informacji. 

zrealizowane ISB 

3 

A-1/WAT/1/WLO/3/ISB 

Rozbudowa laboratorium ochrony infrastruktury 
krytycznej / zarządzania kryzysowego. 

zrealizowane ISB 

4 

A-1/WAT/1/WLO/4/ISB 

Uruchomienie laboratorium przetwarzania i analizy 
danych w naukach o bezpieczeństwie 

niezrealizowane ISB 

5 

A-1/WAT/1/WLO/5/ISB 

Modernizacja laboratorium Spedycji i WMS o program  
z rozszerzoną rzeczywistością i technologie Smart 
Glasses. 

niezrealizowane ILO 

6 
A-1/WAT/1/WLO/6/ISB 

Rozbudowa istniejącego laboratorium RFID 
niezrealizowane ILO 
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Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2020 oraz Strategii rozwoju 

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

Numer i nazwa celu Mierniki określające stopień realizacji celu 

Osoba/jednostka 
organizacyjna 
odpowiedzialna 
za realizację celu 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Nazwa(określenie) 
miernika 

Wartość miernika 
planowana do 
osiągnięcia na 

koniec roku, którego 
dotyczy plan 

Wartość osiągnięta 
na koniec okresu, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego  
w planie działalności 

Stopień realizacji zadania 
planowanego 

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 
Stopień realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE WTC 

A-1/WAT/1/WTC 

Umocnienie pozycji WTC WAT w systemie polskiego i europejskiego szkolnictwa wyższego 

 

 

 

 

Przeprowadzenie 
(po raz pierwszy) 

zajęć według 
kanonu fizyki w 

semestrze 
zimowym 

 

 

 

 

 

Wartość logiczna 
„TAK” 

TAK 

Prodziekan ds. 
studenckich 

Strategia rozwoju WAT, cel Nr 1 

1 
A-1/WAT/1/WTC/1  

Wdrożenie kanonu nauczania z fizyki w WAT 
Zrealizowane WTC 

       

       

       



 

19 

Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2020 oraz Strategii rozwoju 

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

Numer i nazwa celu Mierniki określające stopień realizacji celu 

Osoba/jednostka 
organizacyjna 
odpowiedzialna 
za realizację celu 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Nazwa(określenie) 
miernika 

Wartość miernika 
planowana do 
osiągnięcia na 

koniec roku, którego 
dotyczy plan 

Wartość osiągnięta 
na koniec okresu, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego  
w planie działalności 

Stopień realizacji zadania 
planowanego 

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 
Stopień realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE – IOE 

A-1/WAT/1/IOE 

Umocnienie pozycji IOE WAT w systemie polskiego i europejskiego szkolnictwa wyższego. 

 

 

 

 

Stopień realizacji  
w % 

 

 

 

 

(100%) 

50% 

Dyrektor IOE 

Strategia rozwoju WAT, cel Nr 1 

1 
A-1/WAT/1/IOE/1  

Tworzenie laboratoriów dydaktycznych 
zrealizowane częściowo IOE 
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Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2020 oraz Strategii rozwoju 

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

Numer i nazwa celu Mierniki określające stopień realizacji celu 

Osoba/jednostka 
organizacyjna 
odpowiedzialna 
za realizację celu 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Nazwa(określenie) 
miernika 

Wartość miernika 
planowana do 
osiągnięcia na 

koniec roku, którego 
dotyczy plan 

Wartość osiągnięta 
na koniec okresu, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie 
działalności 

Stopień realizacji zadania 
planowanego 

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 
Stopień realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

A-2/WAT 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. 

Stopień realizacji 
zaplanowanych 

celów 
szczegółowych  

i zadań służących 
ich realizacji  

(w %) 

100% 47% 
Prorektorzy, 

Kierownicy JO, 
Kanclerz 

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

CELE SZCZEGÓŁOWE – PRN 

A-2/WAT/5/PRN 

Współpraca z uczelniami wojskowymi i innymi jednostkami organizacyjnymi szkolnictwa 
wojskowego oraz uczelniami państw sojuszniczych w zakresie organizacji przestrzeni 
edukacyjnej szkolnictwa wojskowego. 

 

 

 

 

 

 

Stopień realizacji 
zaplanowanych 
zadań służących 

realizacji celu 

(w %) 

 

 

 

(100%) 

50% 

PRN 

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

1 

A-2/WAT/5/PRN/1/BGŁ 

Współpraca BGŁ z konsorcjami i organizacjami 
bibliotekarskimi działającymi w Silach Zbrojnych RP  
i armiach sojuszniczych 

zrealizowane częściowo BGŁ 

2 
A-2/WAT/5/PRN/2/BGŁ 

Cykliczne wystawy, wernisaże, imprezy artystyczne 
zrealizowane częściowo BGŁ 

3 

A-2WAT/PRN/3/BGŁ 

Udział w konferencjach i szkoleniach dla bibliotekarzy 
uczelni wojskowych 

zrealizowane częściowo BGŁ 
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Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2020 oraz Strategii rozwoju 

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

Numer i nazwa celu Mierniki określające stopień realizacji celu 

Osoba/jednostka 
organizacyjna 
odpowiedzialna 
za realizację celu 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Nazwa(określenie) 
miernika 

Wartość miernika 
planowana do 
osiągnięcia na 

koniec roku, którego 
dotyczy plan 

Wartość osiągnięta 
na koniec okresu, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie 
działalności 

Stopień realizacji zadania 
planowanego 

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 
Stopień realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE – WEL 

A-2/WAT/2/WEL 

Umacnianie pozycji WAT w systemie polskiego szkolnictwa wojskowego  

Wspieranie działalności naukowej i społecznej studentów i doktorantów 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba kursów i 
szkoleń 

 

 

 

Liczba studiów 
podyplomowych 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

1 

Dyrektorzy 
Instytutów 

Cel nr 2 i 3 Strategii rozwoju WEL WAT 

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

1 

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

Realizacja doskonalących i specjalistycznych kursów 
dla oficerów, podoficerów i żołnierzy wojsk łączności, 
wojsk walki radioelektronicznej, lotniczych i 
radiotechnicznych 

zrealizowane częściowo 

1.WEL 

2.prodziekan 
ds. kształcenia i 

rozwoju 

3.Dyrektor ISŁ, 
IRE 

2 

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

Realizacja studiów podyplomowych dla MON - 
Organizacja i eksploatacja systemów informacyjnych 
oraz Systemy i sieci telekomunikacyjne i Systemy i sieci 
następnej generacji 

zrealizowane częściowo 

1.WEL 

2.Prodziekan 
ds. kształcenia i  

rzwoju 

3.Dyrektor ISŁ, 
IRE 

       

       

       

 

 



 

22 

 

Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2020 oraz Strategii rozwoju 

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

Numer i nazwa celu Mierniki określające stopień realizacji celu 

Osoba/jednostka 
organizacyjna 
odpowiedzialna 
za realizację celu 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Nazwa(określenie) 
miernika 

Wartość miernika 
planowana do 
osiągnięcia na 

koniec roku, którego 
dotyczy plan 

Wartość osiągnięta 
na koniec okresu, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie 
działalności 

Stopień realizacji zadania 
planowanego 

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 
Stopień realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE – WIG 

A-2/WAT/2/WIG  

Określenie roli WAT jako wiodącego filaru edukacyjnego wyższego szkolnictwa wojskowego 
(…) 

 

 

 

 

Liczba planów 

 

 

Liczba kursów 

 

Liczba awansów 
naukowych 

 

 

Liczba kursów 

 

 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

1 

 
 
 
 

 
1) 2 
 
2) 0 
 

3) 0 
 

4) 0 
 

 

PRW 

Strategia Rozwoju WAT, cel nr 2 

1 

A-2/WAT/2/WIG/1 

Doskonalenie planów studiów dla kandydatów na 
żołnierzy zawodowych 

w trakcie realizacji WIG 

2 
A-2/WAT/2/WIG/2 

Przygotowanie oferty kursów doskonalących 
nie zrealizowano WIG 

3 

A-2/WAT/2/WIG/3 

Rozwój naukowy kadry wojskowej poprzez stwarzanie 
warunków do awansów naukowych 

w trakcie realizacji WIG 

4 

A-2/WAT/2/WIG/4 

Przygotowanie oferty kursów doskonalących w języku 
angielskim  

nie zrealizowano WIG 

       

       

       

 

 



 

23 

 

Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2020 oraz Strategii rozwoju 

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

Numer i nazwa celu Mierniki określające stopień realizacji celu 

Osoba/jednostka 
organizacyjna 
odpowiedzialna 
za realizację celu 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Nazwa(określenie) 
miernika 

Wartość miernika 
planowana do 
osiągnięcia na 

koniec roku, którego 
dotyczy plan 

Wartość osiągnięta 
na koniec okresu, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie 
działalności 

Stopień realizacji zadania 
planowanego 

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 
Stopień realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE – WML 

A-2/WAT/1/WML 

Przygotowanie studiów w języku angielskim dla kandydatów na żołnierzy zawodowych z 
krajów NATO i spoza NATO na kierunku „Lotnictwo i kosmonautyka” 

Przyjęcie uchwała 
Rady Wydziale 
Mechatroniki i 
Lotnictwa w 

sprawie 
zatwierdzenia 
programów 

studiów w języku 
angielskim dla 
kandydatów na 

żołnierzy 
zawodowych z 
krajów NATO i 

spoza NATO na 
kierunku 

„Lotnictwo i 
kosmonautyka”. 

Wartość logiczna 
„TAK” 

TAK 

DML/WML 

Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020,cel Nr 2 

1 

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

Powołanie zespołu do przygotowania programów 
studiów 

zrealizowano DML 

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

Przygotowanie programu studiów 
zrealizowano PSL 

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

Uzgodnienie programów studiów z instytucjami MON 
nie zrealizowano PSL 

4 

A-2/WAT/1/WML/4/PSL  

Podjęcie uchwały przez Radę ds. kształcenia  
ws. Zatwierdzenia programów studiów 

zrealizowano PSL 
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Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2020 oraz Strategii rozwoju 

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

Numer i nazwa celu Mierniki określające stopień realizacji celu 

Osoba/jednostka 
organizacyjna 
odpowiedzialna 
za realizację celu 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Nazwa(określenie) 
miernika 

Wartość miernika 
planowana do 
osiągnięcia na 

koniec roku, którego 
dotyczy plan 

Wartość osiągnięta 
na koniec okresu, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie 
działalności 

Stopień realizacji zadania 
planowanego 

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 
Stopień realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE –  

A-2/WAT/2/WTC 

Określenie roli WTC WAT jako wiodącego filaru edukacyjnego wyższego szkolnictwa 
wojskowego 

 

 

 

 

 

Uzyskanie zgody 
 z DNiSW MON na 

prowadzenie 
studiów  

 

Ilość 
zrealizowanych 

kursów 

 

 

 

 

 

Wartość logiczna 
„TAK” 

 

 

2 

 

 

 

 

 

NIE  

 

 

1 

Z-ca dziekana 
ds. wojskowych 

Strategia rozwoju WAT, cel Nr 2 

1 

A-2/WAT/2/WTC/1 

Przygotowanie propozycji reaktywowania specjalności 
na studiach jednolitych magisterskich (wojskowych): 
„Materiały wybuchowe i paliwa rakietowe” 

Niezrealizowane 
B. Siodłowski 

 

2 

A-2/WAT/2/WTC/2 

Realizacja specjalistycznych kursów dla oficerów i 
żołnierzy wojsk chemicznych i wojsk inżynieryjnych 

Zrealizowane w 50% B. Siodłowski 
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Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2020 oraz Strategii rozwoju 

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

Numer i nazwa celu Mierniki określające stopień realizacji celu 

Osoba/jednostka 
organizacyjna 
odpowiedzialna 
za realizację celu 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Nazwa(określenie) 
miernika 

Wartość miernika 
planowana do 
osiągnięcia na 

koniec roku, którego 
dotyczy plan 

Wartość osiągnięta 
na koniec okresu, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie 
działalności 

Stopień realizacji zadania 
planowanego 

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 
Stopień realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

A-3/WAT 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. 

Stopień realizacji 
zaplanowanych 

celów 
szczegółowych  

i zadań służących 
ich realizacji  

(w %) 

100% 73% 
Prorektorzy, 

Kierownicy JO, 
Kanclerz 

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

CELE SZCZEGÓŁOWE – PRR 

A-3/WAT/1/PRR 

Komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych poprzez zakładanie m.in. 
spółek spin–off, udzielanie licencji na powstałe technologie oraz sprzedaż technologii. 

Liczba 
sprzedanych lub 

licencjonowanych 
technologii 

3 1 

PRR 

Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020 cel Nr 3 pkt 6 

1 

A-3/WAT/1/PRR/1/CTT 

Wybór technologii do komercjalizacji podczas rozmów  
z twórcami i inwestorami. 

W trakcie realizacji CTT 

2 

A-3/WAT/1/PRR/2/CTT  

Wycena technologii zakwalifikowanych do 
komercjalizacji, opracowanie planów komercjalizacji. 

W trakcie realizacji CTT 

3 

A-3/WAT/1/PRR/3/CTT 

Pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych na 
finansowanie procesów komercjalizacji dóbr 
intelektualnych. 

W trakcie realizacji CTT 
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Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2020 oraz Strategii rozwoju 

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

Numer i nazwa celu Mierniki określające stopień realizacji celu 

Osoba/jednostka 
organizacyjna 
odpowiedzialna 
za realizację celu 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Nazwa(określenie) 
miernika 

Wartość miernika 
planowana do 
osiągnięcia na 

koniec roku, którego 
dotyczy plan 

Wartość osiągnięta 
na koniec okresu, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie 
działalności 

Stopień realizacji zadania 
planowanego 

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 
Stopień realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE – CIĄG DALSZY – PRR 

A-3/WAT/1/PRR 

Komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych poprzez zakładanie m.in. 
spółek spin–off, udzielanie licencji na powstałe technologie oraz sprzedaż technologii. 

Liczba 
sprzedanych lub 

licencjonowanych 
technologii 

3  

PRR 

Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020 cel Nr 3 pkt 6 

4 

A-3/WAT/1/PRR/4/CTT 

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. 

W trakcie realizacji CTT 

5 

A-3/WAT/1/PRR/5/CTT 

Budowa elektronicznej, interaktywnej bazy danych 
wniosków w sprawie zgłoszenia stworzenia dobra 
intelektualnego. 

W trakcie realizacji CTT 
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Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2020 oraz Strategii rozwoju 

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

Numer i nazwa celu Mierniki określające stopień realizacji celu 

Osoba/jednostka 
organizacyjna 
odpowiedzialna 
za realizację celu 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Nazwa(określenie) 
miernika 

Wartość miernika 
planowana do 
osiągnięcia na 

koniec roku, którego 
dotyczy plan 

Wartość osiągnięta 
na koniec okresu, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie 
działalności 

Stopień realizacji zadania 
planowanego 

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 
Stopień realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE – PRR  

A-3/WAT/2/PRR  

Utrzymanie pozycji zaplecza eksperckiego i badawczego MON 

Stopień realizacji 
zaplanowanych 

celów 
szczegółowych i 
zadań służących 

ich realizacji  
(w %) 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

80% 

PRR 

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

1 

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

Rozwijanie kompetencji personelu ZAE w obszarze 
prowadzenia analiz z wykorzystaniem narzędzia 
informatycznego (VantagePoint) do eksploracji danych 
tekstowych 

zrealizowane ZAE 

2 

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

Prowadzenie analiz tekstowych baz danych w zakresie 
"„high technology” na potrzeby oceny pozycji WAT  
w wybranych obszarach badawczych oraz 
wskazywania pożądanych kooperantów 

częściowo zrealizowane ZAE 
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Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2020 oraz Strategii rozwoju 

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

Numer i nazwa celu Mierniki określające stopień realizacji celu 

Osoba/jednostka 
organizacyjna 
odpowiedzialna 
za realizację celu 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Nazwa(określenie) 
miernika 

Wartość miernika 
planowana do 
osiągnięcia na 

koniec roku, którego 
dotyczy plan 

Wartość osiągnięta 
na koniec okresu, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie 
działalności 

Stopień realizacji zadania 
planowanego 

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 
Stopień realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE – WCY  

A-3/WAT/3/WCY 

Utrzymanie na odpowiednim poziomie liczby projektów naukowo - badawczych 
realizowanych na Wydziale i finansowanych ze źródeł zewnętrznych 

Liczba 
kontynuowanych 
projektów w 2020r 

 

Liczba 
planowanych 

nowych projektów 
w 2020r. 

 

 

5 

 

 

 

2 

 

 

5 

 

 

 

2 

 

1. WCY 

2. Dziekan  

3. Prodziekan 
ds. naukowych 

Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020,  

Strategia rozwoju Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława 
Dąbrowskiego na lata akademickie 2012/2013  2019/2020 

1 

A-3/WAT/3/WCY/1/WCY 

Realizacja i rozliczenie aktualnych oraz pozyskiwanie 
nowych projektów 

zrealizowane 

1. WCY 

2. Dziekan   

3. Prodziekan 
ds. naukowych 
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Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2020 oraz Strategii rozwoju 

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

Numer i nazwa celu Mierniki określające stopień realizacji celu 

Osoba/jednostka 
organizacyjna 
odpowiedzialna 
za realizację celu 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Nazwa(określenie) 
miernika 

Wartość miernika 
planowana do 
osiągnięcia na 

koniec roku, którego 
dotyczy plan 

Wartość osiągnięta 
na koniec okresu, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie 
działalności 

Stopień realizacji zadania 
planowanego 

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 
Stopień realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE – WIG 

A-3/WAT/3/WIG 

Utrzymanie pozycji WAT jako zaplecza eksperckiego i badawczego MON … 
 

 

 

1. Liczba 
wariantów 
koncepcji 

 

2. Liczba 
misji/spotkań 

 

3. Liczba 
projektów 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

1) 1 

 

2) 0 

 

3) 1 

PRW/PRN 

PRW 

PRN 
Strategia Rozwoju WAT, cel nr 3 

1 

A-3/WAT/3/WIG/1  

Rozwój koncepcji mostów składanych na potrzeby 
wojska  
i gospodarki narodowej  

w trakcie realizacji WIG 

2 

A-3/WAT/3/WIG/2  

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

nie zrealizowano WIG 

3 

A-3/WAT/3/WIG/3  

Utrzymanie trwałości rezultatu projektu nt. 
„Wyposażenie stanowiska laboratoryjnego do 
wytwarzania polimeru siarkowego” 

w trakcie realizacji WIG 
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Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2020 oraz Strategii rozwoju 

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

Numer i nazwa celu Mierniki określające stopień realizacji celu 

Osoba/jednostka 
organizacyjna 
odpowiedzialna 
za realizację celu 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Nazwa(określenie) 
miernika 

Wartość miernika 
planowana do 
osiągnięcia na 

koniec roku, którego 
dotyczy plan 

Wartość osiągnięta 
na koniec okresu, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie 
działalności 

Stopień realizacji zadania 
planowanego 

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 
Stopień realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE – WIM 

A-3/WAT/1/WIM  

Zwiększenie stopnia produktywności potencjału badawczego na rzecz obronności 
Stopień realizacji 
zaplanowanych 

celów 
szczegółowych i 
zadań służących 

ich realizacji 

(w %) 

75% 72,5% 

DIM/WIM 

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

1 

A-3/WAT/1/WIM/1/PNM  

Prowadzenie badań rozwojowych w zakresie nowych 
rozwiązań robotów mobilnych: „Mobilna platforma 
bezzałogowa”. 

Kontynuacja z lat 2014-2019. 

Kontynuacja Celu A-3/WAT/1/WME/1/PNM 

zrealizowane 
częściowo. 

DIM, PNM, DIB 
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Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2020 oraz Strategii rozwoju 

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

Numer i nazwa celu Mierniki określające stopień realizacji celu 

Osoba/jednostka 
organizacyjna 
odpowiedzialna 
za realizację celu 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Nazwa(określenie) 
miernika 

Wartość miernika 
planowana do 
osiągnięcia na 

koniec roku, którego 
dotyczy plan 

Wartość osiągnięta 
na koniec okresu, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie 
działalności 

Stopień realizacji zadania 
planowanego 

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 
Stopień realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

A-4/WAT Kreowanie wizerunku WAT jako elitarnej uczelni technicznej 

prowadzącej działalność dydaktyczną i naukową na wysokim 

poziomie, atrakcyjnej dla przyszłych oficerów SZ RP oraz armii 

innych państw, a także przyszłych pracowników różnych sektorów 

gospodarki i administracji. 

Wdrożenie 
wewnętrznego 

systemu 
zapewnienia 

jakości 
kształcenia w SDR 

100% 13% 
Prorektorzy, 

Kierownicy JO, 
Kanclerz 

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

CELE SZCZEGÓŁOWE – PRN 

A-4/WAT/6/PRN/2/SDR 

Opracowanie i wdrożenie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia w SDR 

Wdrożenie 
wewnętrznego 

systemu 
zapewnienia 

jakości 
kształcenia w SDR 

Wartość logiczna 
„TAK” 

NIE 

PRN/SDR Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020  

cel Nr 4 pkt. 1 

Uchwała Senatu w sprawie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia 

1 

B-2/WAT/6/PRN/2/SDR/1 

Opracowanie projektu wewnętrznego systemu 
zapewnienia jakości kształcenia w SDR 

zrealizowane częściowo SDR 

2 

B-2/WAT/9/PRN/2/SDR/2 

Wdrożenie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości 
kształcenia w SDR 

zrealizowane częściowo SDR 
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Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2020 oraz Strategii rozwoju 

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

Numer i nazwa celu Mierniki określające stopień realizacji celu 

Osoba/jednostka 
organizacyjna 
odpowiedzialna 
za realizację celu 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Nazwa(określenie) 
miernika 

Wartość miernika 
planowana do 
osiągnięcia na 

koniec roku, którego 
dotyczy plan 

Wartość osiągnięta 
na koniec okresu, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie 
działalności 

Stopień realizacji zadania 
planowanego 

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 
Stopień realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE – PRR 

A-4/WAT/3/PRR  

Wdrażanie strategii promocyjnej i komunikacyjnej WAT 

Stopień realizacji 
zaplanowanych 

celów 
szczegółowych i 
zadań służących 

ich realizacji  
(w %) 

100% 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

PRR,  

Kierownicy JO 
PRR 

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

1 

A-4/WAT/3/PRR/1/ZAE 

Współpraca w zakresie udziału Akademii w krajowych 
i międzynarodowych targach tematycznie związanych 
z bezpieczeństwem i obronnością państw - MSPO  
i Wystawa Sił Zbrojnych - Kielce 2020 

Wstrzymano 

PRR/ZAE/ 

Kierownicy JO 
PRR i PJO 

2 

A-4/WAT/3/PRR/2/ZAE 

Współpraca w zakresie udziału Akademii w krajowych 
i międzynarodowych targach tematycznie związanych 
z bezpieczeństwem i obronnością państw - PTAK 
EXPO Nadarzyn 2020 

nie będzie realizowane  
w II półroczu 

 

PRR/ZAE/ 

Kierownicy JO 
PRR i PJO 

3 

A-4/WAT/3/PRR/3/ZAE 

Współpraca w zakresie udziału Akademii w krajowych 
i międzynarodowych targach tematycznie związanych 
z bezpieczeństwem i obronnością państw - Warsaw 
Industry Week Nadarzyn 2020 

nie będzie realizowane  
w II półroczu 

 

PRR/ZAE/ 

Kierownicy JO 
PRR i PJO 
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Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2020 oraz Strategii rozwoju 

Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego 

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 

Stopień realizacji zadania 
planowanego 

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 
Stopień realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE – PRR – SKO 

A-4/WAT/4/PRR  

Wdrażanie strategii promocyjnej i komunikacyjnej WAT 

Stopień realizacji 
zaplanowanych 

celów 
szczegółowych  

i zadań służących 
ich realizacji  

(w %) 

100% 0% 

PRR,  

Kierownicy JO 
PRR 

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

1 

A-4/WAT/4/PRR/1/SKO 

Współpraca w zakresie udziału Akademii w krajowych 
 i międzynarodowych targach tematycznie związanych  
z bezpieczeństwem i obronnością państwa – Wystawie 
Sił Zbrojnych RP w ramach XXVIII MSPO Kielce 2020 

niezrealizowane 

PRR/SKO/ 

kierownicy JO 
PRR i PJO 

2 

A-4/WAT/4/PRR/2/SKO 

Współpraca w zakresie udziału Akademii w targach 
Warsaw Industry Week organizowanych na terenie 
PTAK EXPO Nadarzyn 

do realizacji 
PRR/SKO/ 

kierownicy JO 
PRR i PJO 
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Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2020 oraz Strategii rozwoju 

Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego 

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 

Stopień realizacji zadania 
planowanego 

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 
Stopień realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE – WCY 

A-4/WAT/4/WCY 

Utrzymanie aktualnej  kategorii naukowej Wydziału i kontynuowanie działań służących 
uzyskaniu  wyższej kategorii. 

 

 

 

 

 

 

 

Wzrost liczby 
publikacji wysoko 

punktowanych w % 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1. WCY 

2. Dziekan 

3. Prodziekan 
ds. naukowych 

Strategia rozwoju WAT  w latach 2011-2020,  

Strategia rozwoju Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława 
Dąbrowskiego na lata akademickie 2012/2013  2019/2020 

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

Zwiększenie liczby publikacji wysokopunktowanych, 

częściowo 
zrealizowane 

1. WCY 

2. Dziekan 

3 Prodziekan 
ds. naukowych 
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Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2020 oraz Strategii rozwoju 

Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego 

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 

Stopień realizacji zadania 
planowanego 

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 
Stopień realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE –  WEL 

A-4/WAT/3/WEL 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba 
uczestników 

 

 

Liczba 
uzyskanych 
akredytacji 

 

 

 

 

 

 

 

180 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

1 

 

 

Dziekan WEL 

Kierownik LAB-
KEM 

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

1 

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

Przygotowanie i organizacja Konferencji Naukowo-
Technicznej Systemy Rozpoznania i Walki 
Radioelektronicznej 2020 w Ołtarzewie 

nie zrealizowane 

1.WEL 

2.Dyrektor ISŁ, 
IRE 

3.PRN 

2 

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

Uzyskanie akredytacji przez Wojskowe Centrum 
Notyfikacji Jakości i Kodyfikacji oraz Polskie Centrum 
Akredytacji dla Laboratorium Kompatybilności 
Elektromagnetycznej LAB-KEM 

zrealizowane częściowo WEL 
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Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2020 oraz Strategii rozwoju 

Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego 

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 

Stopień realizacji zadania 
planowanego 

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 
Stopień realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE –  WIG 

A-4/WAT/4/WIG  

Kreowanie wizerunku WAT jako elitarnej uczelni technicznej prowadzącej działalność 
dydaktyczną i naukową … 

 

 

 

 

 

Brak wskaźnika 

Procentowy  

 

 

wzrost liczby 
publikacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

1) - 

 

2) - 

PRN 

PRN 

Strategia Rozwoju WAT, cel nr 4 

1 

A-4/WAT/4/WIG/1 

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

w trakcie realizacji WIG 

2 

A-4/WAT/4/WIG/2  

Zintensyfikowanie działań publikacyjnych mających na 
celu zdobycie kategorii naukowej B+ w pierwszej 
ewaluacji za lata 2017-2020 

w trakcie realizacji WIG 
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Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2020 oraz Strategii rozwoju 

Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego 

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 

Stopień realizacji zadania 
planowanego 

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 
Stopień realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE – WBL (WLO) 

A-4/WAT/2/WLO  

Utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia 
 

 

 

 

 

Stopień realizacji 
zadań służących 

realizacji celu w % 

 

 

 

 

100% 

0% 

Dziekan WLO 

Strategia rozwoju WAT 2011-2020, cel Nr 4, pkt 1. 

1 

A-4/WAT/2/WLO/1/ISB 

Uruchomienie nowej specjalności ,,Bezpieczeństwo  
i ochrona informacji”. 

niezrealizowane ISB 

2 

A-4/WAT/2/WLO/2/ISB 

Uruchomienie studiów podyplomowych ,,Inspektor 
Ochrony Informacji” 

niezrealizowane ISB 

       

       

       

 

 



 

38 

 

Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2020 oraz Strategii rozwoju 

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

Numer i nazwa celu Mierniki określające stopień realizacji celu 

Osoba/jednostka 
organizacyjna 
odpowiedzialna 
za realizację celu 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Nazwa(określenie) 
miernika 

Wartość miernika 
planowana do 
osiągnięcia na 

koniec roku, którego 
dotyczy plan 

Wartość osiągnięta 
na koniec okresu, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie 
działalności 

Stopień realizacji zadania 
planowanego 

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 
Stopień realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

A-5/WAT Tworzenie nowoczesnej infrastruktury uczelni, pozwalającej na 

prowadzenie działalności dydaktycznej i badawczej na wysokim 

poziomie. 

Stopień realizacji 
zaplanowanych 

celów 
szczegółowych  

i zadań służących 
ich realizacji  

(w %) 

100% 51% 
Prorektorzy, 

Kierownicy JO, 
Kanclerz 

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

CELE SZCZEGÓŁOWE – PRN 

A-5/WAT/6/PRN  

Efektywne wykorzystanie i modernizacja infrastruktury w kierunku zabezpieczenia potrzeb 
uczelni, w tym doskonalenia procesów bibliotecznych i usług informacyjnych. 

 

Stopień realizacji 
zaplanowanych 
zadań służących 

realizacji celu 

(w %) 

(100%) 

 

 

 

 

 

50% 

PRN 

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

1 
A-5/WAT/6/PRN/1/BGŁ  

Unowocześnienie otoczenia informatycznego BGŁ 
Zrealizowane częściowo BGŁ 
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Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2020 oraz Strategii rozwoju 

Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego 

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 

Stopień realizacji zadania 
planowanego 

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 
Stopień realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE – PRR 

A-5/WAT/4/PRR 

Kompleksowa informatyzacja uczelni 

Stopień realizacji 
zaplanowanych 

celów 
szczegółowych i 
zadań służących 

ich realizacji 

(w %) 

100% 50% 

PRR 

Strategia rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 
2011-2020 – Cel 5 pkt 4 

1 

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

Rozwój Informatycznej Platformy Uwierzytelniania i 
Autoryzacji oraz Komunikacji elektronicznej WAT 

zrealizowane częściowo PRR/DIN 

2 

A-5/WAT/4/PRR/2/DIN  

Rozwój mechanizmów aktywnego monitoringu sieci 
ASK 

zrealizowane częściowo PRR/DIN 

3 

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

Rozwój kontenerowego środowiska obliczeniowego i 
informatycznej chmury obliczeniowo-usługowej 

zrealizowane częściowo PRR/DIN 

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

Wdrożenie jednolitego systemu pomocy technicznej 
zrealizowane PRR/DIN 

5 

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

Organizacja infrastruktury klucza publicznego – podpis 
cyfrowy niekwalifikowany 

zrealizowane częściowo PRR/DIN 
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Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2020 oraz Strategii rozwoju 

Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego 

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 

Stopień realizacji zadania 
planowanego 

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 
Stopień realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE – CIĄG DALSZY - PRR 

A-5/WAT/4/PRR 

Kompleksowa informatyzacja uczelni 

Stopień realizacji 
zaplanowanych 

celów 
szczegółowych i 
zadań służących 

ich realizacji 

(w %) 

100% 
50% 

PRR 

Strategia rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej Im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 
2011-2020 – Cel 5 pkt 4 

6 

A-5/WAT/4/PRR/6/DIN  

Zwiększanie bezpieczeństwa i ciągłości pracy 
systemów teleinformatycznych 

zrealizowane częściowo PRR/DIN 

 
A-5/WAT/4/PRR/7/DIN  

Budowa kampusowej sieci bezprzewodowej 
zrealizowane częściowo PRR/DIN 

7 

A-5/WAT/4/PRR/8/DIN  

Rozbudowa lokalnego komponentu ST MILNET-Z o 
kolejne lokalizacje 

zrealizowane częściowo PRR/DIN 
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Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2020 oraz Strategii rozwoju 

Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego 

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 

Stopień realizacji zadania 
planowanego 

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 
Stopień realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE – PRR 

A-5/WAT/5/PRR 

Efektywne wykorzystanie i modernizacja infrastruktury w kierunku zabezpieczenia potrzeb 
uczelni 

Stopień realizacji 
zaplanowanych 

celów 
szczegółowych i 
zadań służących 

ich realizacji 

(w %) 

100% 40% 

PRR, Kanclerz 

Strategia rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej Im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 
2011-2020 – Cel 5 pkt 4 

1 
A-5/WAT/5/PRR/1/DIN 

Remont pomieszczeń Działu Informatyki 
zrealizowane częściowo 

PRR/DIN 

DIR 

2 

A-5/WAT/5/PRR/2/DIN  

Modernizacja teletransmisyjnej infrastruktury 
światłowodowej WAT 

zrealizowane PRR/DIN 

3 

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

Przyłączanie budynków na terenie zamkniętym WAT do 
nowej sieci szkieletowej 

zrealizowane częściowo 
PRR/DIN 

Kierownicy JO 

4 

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

Budowa nowych punktów węzłowych ASK w Klubie 
WAT 

niezrealizowane 
PRR/DIN 

Klub WAT 

5 

A-5/WAT/5/PRR/5/DIN  

Modernizacja okablowania strukturalnego w budynku 
100 – część administracji centralnej 

zrealizowane częściowo 
PRR/DIN 

DIR 
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Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2020 oraz Strategii rozwoju 

Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego 

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 

Stopień realizacji zadania 
planowanego 

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 
Stopień realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE – PRR 

A-5/WAT/6/PRR  

Efektywne wykorzystanie i modernizacja infrastruktury w kierunku zabezpieczenia potrzeb 
uczelni 

Stopień realizacji 
zaplanowanych 

celów 
szczegółowych i 
zadań służących 

ich realizacji 

(w %) 

100% 
100% 

PRR/SKO/ 

kierownicy 

Strategia rozwoju WAT w l. 2011-2020, cel Nr 5 

1 

A-5/WAT/6/PRR/1/SKO  

Zaopatrywanie, modernizacja i remont sprzętu 
wojskowego służby łączności i informatyki 
przekazanego do użytkowania WAT jako JW. 

proces ciągły 
PRR/SKO/ 

kierownicy JO 
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Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2020 oraz Strategii rozwoju 

Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego 

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 

Stopień realizacji zadania 
planowanego 

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 
Stopień realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE – WEL 

A-5/WAT/5/WEL 

Tworzenie nowoczesnej infrastruktury WEL WAT, cel nr 2 i 3 Strategii WEL WAT 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wartość 
inwestycji PLN 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

1) ok. 28 mln PLN 
 
 
 
 

2) ok. 24 mln PLN 

 

 

 

 

 

 

28 mln PLN 

 

 

 

24 mln PLN 

 

Dziekan WEL 

Strategia rozwoju WAT  w latach 2011-2020, cel 5 

1 

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

Wystąpienie z wnioskiem o przyznanie dotacji celowej z 
środków MON na inwestycje budowlaną Naukowo-
Dydaktycznego Centrum Radiowego -projektu 
offsetowego HARRIS 

zrealizowane 

WEL 

Pełnomocnik 
dziekana WEL 

ds. offsetu 

KAN 

2 

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

Rozpoczęcie inwestycji budowlanej „Budynek komory 
bez odbiciowej do badań impulsów HPEM” 

zrealizowane 

WEL 
Kierownik 
projektu 

KAN 
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Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2020 oraz Strategii rozwoju 

Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego 

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 

Stopień realizacji zadania 
planowanego 

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 
Stopień realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE – CIĄG DALSZY – WEL 

A-5/WAT/5/WEL 

Tworzenie nowoczesnej infrastruktury WEL WAT, cel nr 2 i 3 Strategii WEL WAT 

Wartość 
inwestycji PLN 

 
 
 

 

3) ok. 500 tys. PLN 
 
 
 
 
 

4) 3,75 mln PLN 

 

0  

 

 

 

 

3,75 mln PLN 

Dziekan WEL 

Strategia rozwoju WAT  w latach 2011-2020, cel 5 

3 

A-5/WAT/5/WEL/3/KAN 

Budowa nowoczesnego specjalistycznego laboratorium 
LABSAT w bud. nr 45 

nie zrealizowane 

WEL 

Dyrektor ISŁ 

KAN 

4 

A-5/WAT/5/WEL/4/KAN 

Zakup wyposażenia do Pracowni Zautomatyzowanych 
Systemów Przetwarzania Informacji Radiolokacyjnej 
posiadającej programowanie obiektu CRR-20 
zautomatyzowanego Systemu DUNAJ II na potrzeby 
kształcenie kandydatów na żołnierzy zawodowych, 
prowadzenie kursów i studiów podyplomowych dla 
żołnierzy zawodowych z korpusu osobowego Sił 
Powietrznych i Przeciwlotniczego 

zrealizowane częściowo 

WEL 

Dyrektor IRE 

KAN 
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Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2020 oraz Strategii rozwoju 

Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego 

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 

Stopień realizacji zadania 
planowanego 

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 
Stopień realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE – WIG 

A-5/WAT/5/WIG   

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

 

 
 
 
 

Liczba 
inwestycji 

 
 

Liczba 
wniosków  

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1) 1 

 

2) 1 

Kanclerz 

Strategia Rozwoju WAT, cel nr 5 

1 

A-5/WAT/5/WIG/1 

Realizacja projektu obiektu szkolno-laboratoryjnego 
przez Instytut Inżynierii Geoprzestrzennej i Geodezji 

w trakcie realizacji / 
rozpoczęto inwestycję 

WIG 

 

2 

A-5/WAT/5/WIG/2 

Monitorowanie wniosku o przyznanie dotacji celowej na 
inwestycje budowlaną - remontu i przebudowy obiektu 
naukowo-dydaktycznego (mikro-poligonu) 

w trakcie realizacji WIG 
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Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2020 oraz Strategii rozwoju 

Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego 

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 

Stopień realizacji zadania 
planowanego 

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 
Stopień realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE – WIM 

A-5/WAT/2/WIM  

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

Stopień realizacji 
zaplanowanych 

celów 
szczegółowych i 
zadań służących 

ich realizacji 

(w %) 

100% 0% 

DIM/WIM 

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

1 

A-5/WAT/2/WIM/1/DIB  

Rozbudowa bazy dydaktycznej budynku nr 54. 
Kontynuacja z lat 2014-2019 

niezrealizowane DIM, DIB 
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Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2020 oraz Strategii rozwoju 

Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego 

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 

Stopień realizacji zadania 
planowanego 

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 
Stopień realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE WTC 

A-5/WAT/3/WTC 

Tworzenie nowoczesnej infrastruktury WTC WAT 1.  Początek 
realizacji 
zadania 

Wartość logiczna 
„TAK” NIE 

Dziekan 
WTC 

Strategia rozwoju WAT, cel Nr 5 

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

Termomodernizacja budynku 5 
Niezrealizowane ZFiTK W. Piecek 
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Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2020 oraz Strategii rozwoju 

Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego 

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 

Stopień realizacji zadania 
planowanego 

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 
Stopień realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE IOE 

A-5/WAT/2/IOE  

Tworzenie nowoczesnej infrastruktury IOE WAT 

Stopień realizacji 
w % 

100% 

 

 

 

 

95% 

 

10% 

 

 

5% 

DYREKTOR IOE 

Strategia rozwoju WAT, cel Nr 5 

1 
A-5/WAT/2/IOE/1 

Utworzenie Laboratorium Laserów Wielkiej Mocy. 
zrealizowano częściowo IOE 

2 

A-5/WAT/2IOE/2 

Utworzenie Mazowieckiego Centrum Fotoniki 
Stosowanej(CEFOS).  

zrealizowano częściowo IOE/WTC 

3 

A-5/WAT/2IOE/3 

Przygotowanie dokumentacji do rozbudowy budynku 
136. 

zrealizowano częściowo IOE 
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Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2020 oraz Strategii rozwoju 

Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego 

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 

Stopień realizacji zadania 
planowanego 

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 
Stopień realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE KAN 

A-5/WAT/1/KAN/LOG 

„Ulepszanie oraz tworzenie nowoczesnej infrastruktury   dydaktycznej,   badawczej i socjalnej 
uczelni na wysokim poziomie” 

 

 

 

 

 

Wykorzystanie 
środków 

finansowych (zł.) 

 

 

28 327 300 zł  MON 
+ WAT 

w 2020 roku  

(100%) 

 

1) 21 327 300 zł w 
2020r 

 
 

2) 7 000 000 zł w 
2020r 

 

59 % 

 

 

16 586 550 zł. 

 

 

0 zł. 

DIR 

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

1 

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

Budowa bud. komory bezodbiciowej do badań impulsów 
HPEM 

zrealizowane częściowo             DIR + KWE 

2 

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

Budowa bud. Szkolno-Laboratoryjnego dla Wydziału 
Inżynierii Lądowej i Geodezji. 

zrealizowane częściowo             DIR + KWE 
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Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2020 oraz Strategii rozwoju 

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

Numer i nazwa celu Mierniki określające stopień realizacji celu 

Osoba/jednostka 
organizacyjna 
odpowiedzialna za 
realizację celu 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Nazwa(określenie) 
miernika 

Wartość miernika 
planowana do 
osiągnięcia na 

koniec roku, którego 
dotyczy plan 

Wartość osiągnięta 
na koniec okresu, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie 
działalności 

Stopień realizacji zadania 
planowanego 

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 
Stopień realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

A-6/WAT Ustawiczne poszerzanie międzynarodowej współpracy naukowej 

i dydaktycznej WAT poprzez wspólne prowadzenie projektów 

naukowych oraz wymianę kadry naukowej i studentów. 

Stopień realizacji 
zaplanowanych 

celów 
szczegółowych 

 i zadań służących 
ich realizacji 

(w %) 

100% 59% 
Prorektorzy, 

Kierownicy JO, 
Kanclerz 

trategia rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020 
– Cel 6. 

CELE SZCZEGÓŁOWE – PRK 

A-6/WAT/2/PRK  

Poszerzenie międzynarodowej współpracy poprzez realizację umów o wymianie kadry 
naukowej  

i studentów w ramach programu ERASMUS+ 

Liczba osób 
 z WAT 

skierowanych do 
instytucji 

zagranicznych 
(uczelnie  

i  praktyki). 

 

Liczba osób  
z instytucji 

zagranicznych 
będących w WAT. 

85 

 

 

 

 

25 

 

 

26 

 

 

 

 

12 

PRK 

Strategia rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 
2011-2020, Cel Nr 6. 

1 

A-6/WAT/2/PRK/1/DOK  

Doskonalenie form uczestnictwa w programie 
ERASMUS+ 

w trakcie realizacji 
(sprawozdanie i 

podsumowanie do 
30.09.2020 r.) 

DOK/koordynatorzy 
wydziałowi: WCY, 
WEL, WIG, WLO, 
WIM, WML, WTC, 

IOE 
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Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2020 oraz Strategii rozwoju 

Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego 

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 

Stopień realizacji zadania 
planowanego 

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 
Stopień realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE PRN 

A-6/WAT/8/PRN  

Koordynacja międzynarodowej współpracy naukowej WAT 

 

 

 

Stopień realizacji 
zaplanowanych 
celów i zadań (w 

%) 

 

 

 

90% 

 

 

 

20% 

PRN 

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

1. 

A-6/WAT/8/PRN/1/DNA 

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

zrealizowane częściowo DNA 

2. 

A-6/WAT/8/PRN/2/DNA  

Realizacja projektu NAWA PROM zakładającego 
intensyfikacje międzynarodowej wymiany stypendialnej 
doktorantów i kadry akademickiej 

zrealizowane częściowo DNA 
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Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2020 oraz Strategii rozwoju 

Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego 

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 

Stopień realizacji zadania 
planowanego 

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 
Stopień realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE WCY 

A-6/WAT/5/WCY  

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

 

 

 

 

 

Studia podyplomowe 

(z zaangażowaniem 
osób z 

Zagranicznych 
placówek naukowo-

badawczych) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1. WCY 

2. Dziekan 

3. Prodziekani 
(wszyscy) 

4. Kierownik 
Administracyjny 

Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020, 

Strategia rozwoju Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława 
Dąbrowskiego na lata akademickie 2012/2013  2019/2020 

1 

A-6/WAT/5/WCY/1 

Zorganizowanie i prowadzenie studiów 
podyplomowych 

zrealizowane 

1. WCY 

2. Dziekan  

3. Prodziekan 
ds. kształcenia 
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Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2020 oraz Strategii rozwoju 

Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego 

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 

Stopień realizacji zadania 
planowanego 

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 
Stopień realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE WIG 

A-6/WAT/6/WIG  

Ustawiczne poszerzanie międzynarodowej współpracy naukowej i dydaktycznej WAT 
poprzez wspólne prowadzenie projektów naukowych oraz wymianę kadry naukowej i 
studentów 

 

 

 

 

1.Liczba wyjazdów 
w ramach staży 

post doc. 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

PRK 

Strategia Rozwoju WAT, cel nr 6 

1 

A-6/WAT/6/WIG/1 

Zwiększenie udziału pracowników naukowych w 
wymianie międzynarodowej m.in. w ramach programu 
NAWA 

w trakcie realizacji WIG 
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Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2020 oraz Strategii rozwoju 

Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego 

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 

Stopień realizacji zadania 
planowanego 

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 
Stopień realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE WTC 

A-6/WAT/4/WTC  

Ustawiczne poszerzanie międzynarodowej współpracy WTC WAT 

Stopień realizacji 
w % 

100% 

 

 

 

30% 

Prodziekan 
ds. naukowych 

Strategia rozwoju WAT, cel Nr 6 

1 

A-6/WAT/4/WTC/1  

Realizacji projektu NAWA dotyczącego 
międzynarodowej wymiany doktorantów i pracowników 
na rok 2020 

Zrealizowane częściowo DNA 

       

       

       



 

55 

Część B. Inne cele i zadania Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego na rok 2020. 

Numer i nazwa celu Mierniki określające stopień realizacji celu 

Osoba/jednostka 
organizacyjna 
odpowiedzialna 
za realizację celu 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Nazwa(określenie) 
miernika 

Wartość miernika 
planowana do 
osiągnięcia na 

koniec roku, którego 
dotyczy plan 

Wartość osiągnięta 
na koniec okresu, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie 
działalności 

Stopień realizacji zadania 
planowanego 

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 
Stopień realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

B-1/WAT/9/PRN/1/SDR  

Opracowanie Strategii Szkoły Doktorskiej 

Zatwierdzenie 
Strategii SDR 
przez Rektora 

WAT 

Wartość logiczna 
„TAK” 

TAK 

PRN/SDR 

Na podstawie Strategii rozwoju WAT w latach 2011-2020 lub nowej Strategii WAT 

1 

B-1/WAT/9/PRN/1/SDR/1 

Przygotowanie założeń do opracowania projektu 
Strategii SDR 

zrealizowano SDR 

2 
B-1/WAT/9/PRN/1/SDR/2 

Opracowanie projektu Strategii SDR  
zrealizowano SDR 
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Część B. Inne cele i zadania Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego na rok 2020. 

Numer i nazwa celu Mierniki określające stopień realizacji celu 

Osoba/jednostka 
organizacyjna 
odpowiedzialna 
za realizację celu 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 

Nazwa(określenie) 
miernika 

Wartość miernika 
planowana do 
osiągnięcia na 

koniec roku, którego 
dotyczy plan 

Wartość osiągnięta 
na koniec okresu, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

Oznaczenie i nazwa zadania określonego w planie 
działalności 

Stopień realizacji zadania 
planowanego 

Podjęte dodatkowe zadania służące realizacji celu 
Stopień realizacji zadania 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 

CELE SZCZEGÓŁOWE PRS 

B-4/WAT/3/PRS  

Współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi 
 

1)Liczba 
podpisanych 
nowych listów 
intencyjnych  

 

2)Organizacja 
konkursu 

Wartość logiczna 
„TAK” 

 

1) 6 

 

 

2) Wartość logiczna 

TAK 

 

 

 

 

 

2 

 

 

NIE 

PRS/DSS 

§ 116 Regulaminu Organizacyjnego WAT, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 
34/RKR/2019 z dnia 2 października 2019 r. 

1 

B-4/WAT/3/PRS/1/DSS  

Intensyfikacja współpracy ze szkołami 
ponadgimnazjalnymi  

zrealizowane częściowo DSS 

2 

B-4/WAT/3/PRS/2/DSS  

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

niezrealizowane DSS 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI CELÓW PIONU FUNKCJONALNEGO (JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ) OBJĘTYCH „PLANEM DZIAŁALNOŚCI 
WAT NA ROK 2020” 

(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 2020 oraz Strategii rozwoju Wojskowej Akademii 
Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego 

 

CEL STRATEGICZNY:  A-1/WAT               str. 4 

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/PRK              str. 4 

Umacnianie pozycji WAT w systemie polskiego szkolnictwa wojskowego 

 

Zadanie:   A-1/WAT/1/PRK/2/DOK              str. 4 

Rekrutacja na kierunki (programy) studiów wojskowych najlepszych kandydatów wyselekcjonowanych z jak największej liczby chętnych 

 

Rekrutacja zostanie zakończona w sierpniu 2020 r. 

 

Cel szczegółowy:  A-1/WAT/1/PRN              str. 5 

Aktywne pozyskiwanie środków ze źródeł krajowych i zagranicznych na realizację projektów badawczych oraz wsparcie rozwoju kadry naukowej 

Zadanie:   A-1/WAT/1/PRN/2/DNA              str. 5 

Promocja  i popularyzacja dorobku naukowego WAT (w szczególności koordynacja udziału PJO WAT w Pikniku Naukowym oraz Festiwalu nauki) 

 

Brak realizacji powyższego zadania wynika z faktu odwołania organizacji Pikniku Naukowego z powodu sytuacji epidemiologicznej  w kraju natomiast Festiwal Nauki 
odbędzie się we wrześniu bieżącego roku.  

 

Cel szczegółowy:  A-1/WAT/4/PRN/SDR              str. 9 

Umiędzynarodowienie działalności Szkoły Doktorskiej WAT 

 

Zadanie:   A-1/WAT/4/PRN/2/SDR              str. 9 

Opracowanie anglojęzycznych materiałów promocyjnych i informacyjnych 
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Brak realizacji powyższego zadania wynika z sytuacji epidemiologicznej w kraju, wstrzymania kontaktów międzynarodowych i odwołania rekrutacji cudzoziemców do 
Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2020/2021. Stosowne materiały zostaną opracowane po uchwaleniu przez Senat WAT Zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej 
WAT na rok 2021/2022. 

 

Zadanie:   A-1/WAT/4/PRN/3/SDR               str. 9 

Przygotowanie anglojęzycznych dokumentów związanych z rekrutacją i przebiegiem kształcenia w SDR 

 

Brak realizacji powyższego zadania wynika z sytuacji epidemiologicznej w kraju, wstrzymania kontaktów międzynarodowych i odwołania rekrutacji cudzoziemców do 
Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2020/2021. Stosowne materiały zostaną opracowane po uchwaleniu przez Senat WAT Zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej 
WAT na rok 2021/2022. 

 

Cel szczegółowy:  A-1/WAT/1/PRS                           str. 10 

Rozdysponowanie środków finansowych przeznaczonych na świadczenia dla studentów i doktorantów 

 

Zadanie:   A-1/WAT/1/PRS/1/DSS                        str. 10 

Zadania zaplanowane są do realizacji na cały rok kalendarzowy. Wszystkie zadania zaplanowane do 30 czerwca zostały zrealizowane 

 

Zadanie:   A-1/WAT/1/PRS/2/DSS              str.10 

Zadania zaplanowane są do realizacji na cały rok kalendarzowy. Wszystkie zadania zaplanowane do 30 czerwca zostały zrealizowane 

 

Zadanie:   A-1WAT/1/PRS/3/DSS              str.10 

Zadania zaplanowane są do realizacji na cały rok kalendarzowy. Wszystkie zadania zaplanowane do 30 czerwca zostały zrealizowane. 

 

Cel szczegółowy:  A-1/WAT/2/PRS                        str. 11 

Wspieranie działalności naukowej i społecznej studentów i doktorantów 

 

Zadanie:   A-1/WAT/2/PRS/1/DSS              str.11 

Zadanie zaplanowane do realizacji w miesiącach listopad/grudzień. 

 

Zadanie:   A-1/WAT/2/PRS/2/DSS                         str. 11 

Zadanie zaplanowane do realizacji w miesiącach listopad/grudzień. 

 

Cel szczegółowy:  A-1/WAT/2/WCY                        str. 12 

Rozwój bazy dydaktycznej i naukowej oraz  doskonalenie jej wykorzystywania 

 

Zadanie:   A-1/WAT/1/WCY/1/WCY                        str. 12 

Współpraca z WIM przy realizacji zadań dydaktycznych na kierunku studiów "Informatyka w medycynie" 
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współpraca jest rozłożona proporcjonalnie na cały rok kalendarzowy 

 

Zadanie:   A-1/WAT/2/WCY/1WCY                        str. 13 

Modernizacja sal laboratoryjnych w zakresie sprzętu i oprogramowania 

 

modernizacja odbywać się  będzie w drugiej połowie roku 

 

Cel szczegółowy:  A-1/WAT/1/WEL                        str. 14 

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

edukacyjną oraz badawczą nowej generacji, prowadzącego działalność dydaktyczną dla sektora wojskowego i cywilnego zgodnie z systemem bolońskim, ze zwiększającą się rolą 

kształcenia ustawicznego, proporcjonalnie do rozwijanej infrastruktury edukacyjnej i prowadzonych przez zespoły naukowe WEL badań. 

 

Zadanie:   A-1/WAT/1/WEL/1                        str. 14 

 

zadanie realizowane jest na bieżąco. Obrony prac doktorskich przewidywane są jesienią br. 

 

Zadanie:   A-1/WAT/1/WEL/3.                          str. 15 

Rozwój indywidualnych form kształcenia 

 

zadanie realizowane jest na bieżąco. Obrony prac doktorskich przewidywane są jesienią br. 

 

Zadanie:   A-2/WAT/1/WEL/4                        str. 15 

Zorganizowanie dla studentów i młodych pracowników nauki konferencji naukowej – SECON 2020 

 

 Ze względu na pandemię Koronawirusa konferencję odwołano i przeniesiono na kwiecień 2021 roku. 

 

Cel szczegółowy:  A-1/WAT/1/WIG                        str. 16 

Umacnianie pozycji WAT w systemie polskiego szkolnictwa wojskowego 

 

Zadanie:   A-1/WAT/1/WIG/1                          str. 16 

Wspieranie zespołów badawczych WIG w procesie obsługi administracyjnej projektów 

 

wsparcie zespołów badawczych realizowane jest na poziomie instytutów, wstrzymano (ze względu na sytuację epidemiologiczną) utworzenie dedykowanego zespołu 
wsparcia projektowego na Wydziale. 

 

Zadanie:   A-1/WAT/1/WIG/3                        str. 16 

Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy w porozumieniu z interesariuszami wojskowymi i cywilnymi 
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Realizowane są prace w zakresie dostosowania oferty edukacyjnej, planowane spotkanie z interesariuszami w I kwartale 2020 r. zostało przełożone na IV kwartał 
2020 r. (w związku z COVID) 

 

Zadanie:   A-1/WAT/1/WIG/5                        str. 16 
Utworzenie nowego kierunku studiów pn. „Budownictwo komunikacyjne i transport intermodalny” 

 

Utworzono kierunek pn. „Infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny” 

 

Cel szczegółowy:  A-1/WAT/1/WLO                        str. 17 

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia - rozbudowa bazy dydaktyczno-naukowej 

 

Zadanie:   A-1/WAT/1/WLO/1/ISB                        str. 17 

Rozbudowa trenażera laserowego TL WISŁA.- zrealizowane 

 

Zaktualizowano oprogramowanie.  

 

Zadanie:   A-1/WAT/1/WLO/2/ISB                         str. 17 

Rozbudowa laboratorium cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji.- zrealizowane 

 

W ramach rozbudowy laboratorium-zakupiono dodatkowe wyposażenie jednostek centralnych. Zakupiono również licencje oraz aktualizacje posiadanego 
oprogramowania (min. analiza zagrożeń informacyjnych) 

 

Zadanie:   A-1/WAT/1/WLO/3/ISB                            str. 17 

Rozbudowa laboratorium ochrony infrastruktury krytycznej / zarządzania kryzysowego – zrealizowane 

 

W ramach zadania zakupiono  dodatkowe wyposażenie jednostek centralnych oraz aktualizacje posiadanego oprogramowania. 

 

Zadanie:   A-1/WAT/1/WLO/4/ISB                          str. 17 

Uruchomienie laboratorium przetwarzania i analizy danych w naukach o bezpieczeństwie. - niezrealizowane 

 

Termin realizacji przewidziany na wrzesień 2020 r. 

 

Zadanie:   A-1/WAT/1/WLO/5/ISB                          str. 17  

Modernizacja laboratorium Spedycji i WMS o program z rozszerzoną rzeczywistością i technologie Smart Glasses. – niezrealizowane  

Termin realizacji przewidziany na Październik 2020 r. 
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Zadanie:   A-1/WAT/1/WLO/6/ISB                          str. 17 

Rozbudowa istniejącego laboratorium RFID- niezrealizowane 

 

Termin realizacji przewidziany na Październik 2020 r. 

 

Cel szczegółowy:  A-1/WAT/1/WTC                        str. 18 

Umocnienie pozycji WTC WAT w systemie polskiego i europejskiego szkolnictwa wyższego 

 

Zadanie:   A-1/WAT/1/WTC/1                         str. 18 

„Wdrożenie kanonu nauczania z fizyki w WAT”. 

 

Zadanie zostało zakończone. Po raz pierwszy został zrealizowany przygotowany w Instytucie Fizyki Technicznej kanon fizyki dla wszystkich wydziałów. Kanon z fizyki 
rozpisany jest na dwa semestry. Pierwszy semestr był realizowany w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019. Drugi semestr (którego dotyczy to 
sprawozdanie) był realizowany w semestrze zimowym roku akademickiego 2019-2020. 

 

 

CEL STRATEGICZNY:  A-2/WAT                         str. 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                        str. 21 

Umacnianie pozycji WAT w systemie polskiego szkolnictwa wojskowego. Wspieranie działalności naukowej i społecznej studentów i doktorantów. 

 

Zadanie:   A-2/WAT/2/WEL/1/PRK                         str. 21 

Realizacja doskonalących i specjalistycznych kursów dla oficerów, podoficerów i żołnierzy wojsk łączności, wojsk walki radioelektronicznej, lotniczych i radiotechnicznych 

 

ze względu na pandemię Koronawirusa ilość zaplanowanych kursów na I półrocze 2020 r. została w znaczący sposób zredukowana. Zaplanowane kursy na II półrocze 
2020 r. będą się odbywały jednakże w niepełnym wymiarze. 

 

Zadanie:   A-2/WAT/2/WEL/2/PRK                         str, 21 

Realizacja studiów podyplomowych dla MON - Organizacja i eksploatacja systemów informacyjnych oraz Systemy i sieci telekomunikacyjne i Systemy i sieci następnej generacji 

 

Zadanie realizowane jest na bieżąco. 

 

Cel szczegółowy:  A-2/WAT/2/WIG                        str. 22 
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Określenie roli WAT jako wiodącego filaru edukacyjnego wyższego szkolnictwa wojskowego (…) 

 

Zadanie:   A-2/WAT/2/WIG/2                          str. 22 

Przygotowanie oferty kursów doskonalących 

 

 – w związku z COVID wstrzymano prace nad propozycjami kursów doskonalących. 

 

Zadanie:   A-2/WAT/2/WIG/4                          str. 22 

Przygotowanie oferty kursów doskonalących w języku angielskim 

 

W związku z COVID wstrzymano prace nad propozycjami kursów w języku angielskim. 

 

Cel szczegółowy:  A-2/WAT/1/WML                        str. 23 

Przygotowanie studiów w języku angielskim dla kandydatów na żołnierzy zawodowych z krajów NATO i spoza NATO na kierunku „Lotnictwo i kosmonautyka” 

 

Cel A-2/WAT/1/WML został zrealizowany przyjęciem uchwały Rady ds. kształcenia ws. Zatwierdzenia programu studiów, spełniając tym samym wymóg Planu 
działalności Wojskowej Akademii Technicznej  im. Jarosława Dąbrowskiego na rok 2020.  

 

Zadanie:   A-2/WAT/1/WML/3/PSL                        str. 23 

Uzgodnienie programów studiów z instytucjami MON 

 

W związku z brakiem podstaw formalnych zadanie nie zostało zrealizowane (program jest dla kandydatów z zagranicy). Ponieważ program studiów stanowi wierną 
kopię programu jednolitych studiów magisterskich na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka, pozbawioną bloku szkolenia ogólnowojskowego to uzgodnienia gestorskie 
są zbędne. W przypadku zainteresowania strony zagranicznej także szkoleniem ogólnowojskowym, będzie to tematem uzgodnień pomiędzy resortami obrony 
narodowej stron.  

 

Cel szczegółowy:  A-2/WAT/2/WTC                        str. 24 

 

Zadanie:   A-2/WAT/2/WTC/1                         str. 24 

„Przygotowanie propozycji reaktywowania specjalności na studiach jednolitych magisterskich (wojskowych): „Materiały wybuchowe i paliwa rakietowe”. 

 

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

 

Zadanie:   A-2/WAT/2/WTC/2                         str. 24 
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„Realizacja specjalistycznych kursów dla oficerów i żołnierzy wojsk chemicznych i wojsk inżynieryjnych”. 

 

Zrealizowano w pierwszej połowie 2020 jeden kurs. Jeden kurs odwołano ze względu na epidemię COVID-19. W drugiej połowie 2020 planowany jest jeszcze jeden 
kurs. 

 

Cel szczegółowy:  A-3/WAT/3/WIG                        str. 29 

Utrzymanie pozycji WAT jako zaplecza eksperckiego i badawczego MON … 

 

Zadanie:   A-3/WAT/3/WIG/2                          str. 29 

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

 

W związku z COVID wstrzymano międzynarodową współpracę z państwami OBWE w ramach Traktatu o otwartych przestworzach. 

 

 

CEL STRATEGICZNY:  A-4/WAT                         str. 31 

Kreowanie wizerunku WAT jako elitarnej uczelni technicznej prowadzącej działalność dydaktyczną i naukową na wysokim poziomie, atrakcyjnej dla 
przyszłych oficerów SZ RP oraz armii innych państw, a także przyszłych pracowników różnych sektorów gospodarki i administracji. 

 

Cel szczegółowy:  A-4/WAT/3/PRR                        str. 32 

Wdrażanie strategii promocyjnej i komunikacyjnej WAT. 

Zadanie:   A-4/WAT/3/PRR/1/ZAE                         str. 32 

Współpraca w zakresie udziału Akademii w krajowych i międzynarodowych targach tematycznie związanych z bezpieczeństwem i obronnością państw - MSPO i 
Wystawa Sił Zbrojnych - Kielce 2020 

Przedsięwzięcie zostało wstrzymane przez Ministra ON ze względu na zagrożenie epidemiologiczne spowodowane możliwością zakażenia wirusem SARS-CoV-2  na 
podstawie rozporządzenia Ministra ON1.  

Zadanie:   A-4/WAT/3/PRR/2/ZAE                        str. 32 

Współpraca w zakresie udziału Akademii w krajowych i międzynarodowych targach tematycznie związanych z bezpieczeństwem i obronnością państw - PTAK EXPO 
Nadarzyn 2020 

 

Przedsięwzięcie nie będzie realizowane w II półroczu 2020 r., ponieważ zakres tematyczny targów nie wpisuje się w tematykę bezpieczeństwa i obronności państwa. 

 

Zadanie:   A-4/WAT/3/PRR/3/ZAE                         str. 32 

 
1 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni wojskowych nadzorowanych przez Ministra Obrony 
Narodowej z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. RP poz. 915 z dnia 22 maja 2020 r.) 
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Współpraca w zakresie udziału Akademii w krajowych i międzynarodowych targach tematycznie związanych z bezpieczeństwem i obronnością państw - Warsaw 
Industry Week Nadarzyn 2020 

 

Przedsięwzięcie nie będzie realizowane w II półroczu 2020 r., ponieważ zakres tematyczny targów nie wpisuje się w tematykę bezpieczeństwa i obronności państwa. 

 

Cel szczegółowy:  A-4/WAT/4/PRR                       str. 33 

Wdrażanie strategii promocyjnej i komunikacyjnej WAT. 

 

Zadanie:   A-4/WAT/4/PRR/1/SKO                        str. 33 

Współpraca w zakresie udziału Akademii w krajowych  i międzynarodowych targach tematycznie związanych  z bezpieczeństwem i obronnością państwa – Wystawie 
Sił Zbrojnych RP w ramach XXVIII MSPO Kielce 2020. 

 

Brak rozkazu Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ w sprawie organizacji i przeprowadzenia Wystawy Sił Zbrojnych RP w 2020 r.  

 

Cel szczegółowy:  A-4/WAT/4/WCY                        str. 34 

Utrzymanie aktualnej  kategorii naukowej Wydziału i kontynuowanie działań służących uzyskaniu  wyższej kategorii. 

 

Zadanie:   A-4/WAT/4/WCY/1                        str. 34 

Zwiększenie liczby publikacji wysokopunktowanych 

 

Publikacje z pierwszej połowy roku ukazują się w czasopismach zazwyczaj w drugiej połowie roku (na ogół jest to IV kwartał) 

 

Cel szczegółowy:  A-4/WAT/3/WEL                        str. 35 

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/1/DKN/PRN                       str. 35 

Przygotowanie i organizacja Konferencji Naukowo-Technicznej Systemy Rozpoznania i Walki Radioelektronicznej 2020 w Ołtarzewie 

 

ze względu na pandemię Koronawirusa konferencję odwołano i przeniesiono na listopad 2021 roku. 

 

Zadanie:   4/WAT/3/WEL/2/DKN                         str. 35 

Uzyskanie akredytacji przez Wojskowe Centrum Notyfikacji Jakości i Kodyfikacji oraz Polskie Centrum Akredytacji dla Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej LAB-KEM 

 

uzyskanie akredytacji przez Wojskowe Centrum Notyfikacji Jakości i Kodyfikacji dla komory HPEM będzie realizowane pod koniec br. 

 

Cel szczegółowy:  A-4/WAT/4/WIG                        str. 36 
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Kreowanie wizerunku WAT jako elitarnej uczelni technicznej prowadzącej działalność dydaktyczną i naukową … 

 

Zadanie:   A-4/WAT/4/WIG/2                          str. 36 

Zintensyfikowanie działań publikacyjnych mających na celu zdobycie kategorii naukowej B+ w pierwszej ewaluacji za lata 2017-2020 

 

W pierwszym półroczu 2020 r. osiągnięto prawie 100% liczby punktów z tytułu publikacji uzyskanych przez WIG w 2019 r. 

 

Cel szczegółowy:  A-4/WAT/2/WLO                        str. 37 

Utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia 

 

Zadanie:   A-4/WAT/2/WLO/1/ISB                          str. 37 

 - niezrealizowane 

Uruchomienie nowej specjalności ,,Bezpieczeństwo i ochrona informacji”. 

 

Termin realizacji przewidziany na Październik 2020 r. 

 

Zadanie:   A-4/WAT/2/WLO/2/ISB                         str. 37  

Uruchomienie studiów podyplomowych ,,Inspektor Ochrony Informacji” – niezrealizowane 

 

Realizacje wstrzymano w związku z sytuacją COVID-19. Wstępny termin realizacji został przeniesiony na Wrzesień 2020. 

 

 

CEL STRATEGICZNY:  A-5/WAT                         str. 38 

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

 

Cel szczegółowy:  A-5/WAT/5/PRR                        str. 41 

Efektywne wykorzystanie i modernizacja infrastruktury w kierunku zabezpieczenia potrzeb uczelni. 

 

Zadanie:   A-5/WAT/5/PRR/4/DIN                         str. 41  

Budowa nowych punktów węzłowych ASK w Klubie WAT  

 

Zadanie przesunięte na drugą część roku. 

 

Cel szczegółowy:  A-5/WAT/5/WEL                        str. 44 

Tworzenie nowoczesnej infrastruktury WEL WAT, cel nr 2 i 3 Strategii WEL WAT 

 

Zadanie:   A-5/WAT/5/WEL/3/KAN                         str. 44 
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Budowa nowoczesnego specjalistycznego laboratorium LABSAT w bud. nr 45 

z powodu nie poddania tego zadania pod zamówienia publiczne przez Dział inwestycji i Remontów WAT zadanie to nie jest zrealizowane. 

 

Zadanie:   A-5/WAT/5/WEL/4/KAN                        str. 44 

Zakup wyposażenia do Pracowni Zautomatyzowanych Systemów Przetwarzania Informacji Radiolokacyjnej posiadającej programowanie obiektu CRR-20 
zautomatyzowanego Systemu DUNAJ II na potrzeby kształcenie kandydatów na żołnierzy zawodowych, prowadzenie kursów i studiów podyplomowych dla żołnierzy 
zawodowych z korpusu osobowego Sił Powietrznych i Przeciwlotniczego 

 

dokonano zakupu systemów, lecz dostawa zgodnie z umowa odbędzie się w listopadzie br. 

 

Cel szczegółowy:  A-5/WAT/5/WIG                        str. 45 

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

 

Zadanie:   A-5/WAT/5/WIG/1                        str. 45 

Realizacja projektu obiektu szkolno-laboratoryjnego przez Instytut Inżynierii Geoprzestrzennej i Geodezji 

W czerwcu 2020 wykonawca rozpoczął realizację budowy zgodnie z podpisaną umową, trwają prace ziemne. 

 

Cel szczegółowy:  A-5/WAT/2/WIM                        str. 46 

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

 

Zadanie:              A-5/WAT/2/WIM/1/DIB                         str. 46 

Rozbudowa bazy dydaktycznej budynku nr 54. Kontynuacja z lat 2014-2019 

 

Brak realizacji zadania A-5/WAT/2/WIM/1/DIB – od początku roku dokonywana była inwentaryzacja niezakończonej budowy w celu rozliczenia dotychczasowego 
wykonawcy (odstąpiono od realizacji umowy). Trwają wyjaśnienia niesłusznych żądań wykonawcy dotyczące tego rozliczenia. Aktua lnie trwa przygotowanie 
dokumentacji do zakończenia inwestycji. Po określeniu potrzeb finansowych, ustaleniu sposobu finansowania nastąpi przetarg i wyłonienie nowego wykonawcy, który 
zakończy budowę. Sprawę prowadzi Pion Kanclerza, Dział Inwestycji i Remontów. 

 

Cel szczegółowy:  A-5/WAT/3/WTC                        str. 47 

Tworzenie nowoczesnej infrastruktury WTC WAT 

 

Zadanie:   A-5/WAT/3/WTC/1                        str. 47 

 „Termomodernizacja budynku 5”.  

 

Inwestycja wypadła z planu z powodu braku środków. Budynek 5 ma ponad 25 lat. Przede wszystkim wymagana jest wymiana okien ponieważ drewniane okna 
zamontowane w budynku są nie spełniają standardów. Elewacja nie była odnawiana od początku istnienia budynku także wymaga napraw dobrze byłoby połączyć to 
z termomodernizacją. 
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Cel szczegółowy:              A-5/WAT/1/KAN/LOG                                              str. 49 

„Ulepszenie oraz tworzenie nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej, badawczej i socjalnej uczelni na wysokim poziomie”. 

 

Zadanie:                              A/5/WAT/1/KAN/LOG/1/DIR                                   str. 49 

Budowa bud. komory bezodbiciowej do badań impulsów HPEM 

 

Zadanie zrealizowane częściowo – Planowana wartość zadania 23 697 000 zł (10 933 400 zł – środki MON oraz 12 763 600 zł - środki WAT) - na dzień 30.06.2020 
roku zrealizowano zadanie na poziomie 59% – umowa nr 661/8110/WAT/2019 zawarta 15.11.2019 roku. 

 

Zadanie:                              A/5/WAT/1/KAN/LOG/2/DIR                                     str. 49 

Budowa bud. Szkolno – Laboratoryjnego dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji. 

 

Zadanie w trakcie realizacji – Planowana wartość zadania uległa zmianie i wynosi 11 988 000 zł - z czego do wydania w roku 2020 to kwota 7 019 321 zł (7 000 000 zł 
- środki MON oraz 19 321 zł - środki WAT) – przedłużyły się procedury przetargowe, umowa nr 210/8110/WAT/2020 została zawarta 27.05.2020 roku.  

 

Cel szczegółowy:  A-6/WAT/2/PRK                        str. 50 

Poszerzenie międzynarodowej współpracy poprzez realizację umów o wymianie kadry naukowej  

i studentów w ramach programu ERASMUS+ 

 

Zadanie:   A-6/WAT/2/PRK/1/DOK                         str. 50 

Doskonalenie form uczestnictwa w programie ERASMUS+ 

 

Poszerzenie międzynarodowej współpracy poprzez realizację umów o wymianie kadry naukowej i studentów w ramach programu ERASMUS+ - realne zagrożenie wystąpienia różnic 
w planowanych i osiągniętych wartościach mierników dla planowanych zadań z powodu pandemii. 

 

Cel szczegółowy:  A-6/WAT/4/WTC                        str. 54 

Ustawiczne poszerzanie międzynarodowej współpracy WTC WAT 

 

Zadanie:   A-6/WAT/4/WTC/1                         str. 54 

Realizacji projektu NAWA dotyczącego międzynarodowej wymiany doktorantów i pracowników na rok 2020”. Program został tylko częściowo zrealizowany.  

Termin realizacji przesunięto na 2021 ze względu na epidemię COVID-19. 
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