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Streszczenie: Artykuł prezentuje najważniejsze działania, jakie zostały przygotowane i urucho-
mione przez Ministerstwo Obrony Narodowej w latach 2016 – 2017 w celu podniesienia jako-
ści dydaktycznej i naukowej w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej. 
Przedstawione działania zostały w zwięzły sposób scharakteryzowane na tle potrzeb resortu 
obrony narodowej. Przedstawiono ich zakres merytoryczny i finansowy. W artykule wykorzy-
stano dane przygotowywane na potrzeby kierownictwa resortu obrony narodowej w Departa-
mencie Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON.

Słowa kluczowe: Ministerstwo Obrony Narodowej, uczelnie wojskowe, działalność dydaktycz-
na i naukowa.

Summary: The article presents the most important activities that were prepared and imple-
mented by the Ministry of National Defence between 2016 and 2017 to improve the teaching 
and scientific research quality of the military universities. The presented activities have been 
briefly characterised, against the backdrop of military needs. Their substantial and financial sco-
pe was presented as well. The article uses data prepared for the management of the National 
Defence Ministry by Department of Science and Military Education..
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Wstęp

System wyższego szkolnictwa wojskowego stanowi bardzo ważną, integralną część 
systemu obronnego państwa. Stanowi jeden z kluczowych elementów potencjału resor-
tu obrony narodowej i budowy nowoczesnej, dobrze wyszkolonej i wyposażonej armii. 
Obejmuje pięć uczelni wojskowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej:

1) Akademię Sztuki Wojennej w Warszawie;
2) Wojskową Akademię Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie;
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3) Akademię Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni;
4) Akademię Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocła-

wiu;
5) Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie.
System kształcenia kandydatów na oficerów wspierany jest ponadto przez Uniwer-

sytet Medyczny w Łodzi, który realizuje kształcenie kandydatów na oficerów w korpusie 
osobowym medycznym.

Uczelnie wojskowe są pełnoprawnymi uczestnikami powszechnego systemu szkol-
nictwa wyższego w Polsce. Ich działalność jest zgodna z regułami obowiązującymi pozo-
stałe uczelnie w zakresie kształcenia, doskonalenia zawodowego oraz badań naukowych.

Uczelnie wojskowe są jednocześnie jednostkami wojskowymi w rozumieniu przepi-
sów o powszechnym obowiązku obrony RP i realizują zadania obronne stawiane przez 
Ministra Obrony Narodowej. Niezależnie od działalności stricte wojskowej, wszystkie 
uczelnie prowadzą działalność cywilną.

Uczelnie wojskowe, w ramach realizacji ustawowo określonych zadań podstawowych 
obejmujących realizację funkcji dydaktycznej, naukowej i wychowawczej, wykonują – 
traktowane priorytetowo – zadania na potrzeby systemu obronnego państwa, a zwłasz-
cza:

a) kształcą kandydatów na oficerów SZ RP w trybie studiów stacjonarnych I i II 
stopnia;

b) uczestniczą w systemie doskonalenia zawodowego żołnierzy poprzez organizo-
wanie i prowadzenie kursów dokształcających oraz studiów podyplomowych;

c) szkolą rezerwy kadrowe SZ RP;
d) kształcą żołnierzy państw NATO oraz innych państw współpracujących z Polską;
e) utrzymują gotowość do zwiększonego kształcenia kadr oficerskich w tzw. czasie 

„W”;
f) kształcą kadry naukowe na potrzeby własne i innych instytucji działających 

w sferze obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym dla przemysłu obronnego, admi-
nistracji państwowej i samorządowej oraz wojskowych instytutów badawczych;

g) prowadzą badania naukowe oraz świadczą usługi doradcze i eksperckie;
h) współpracują z uczelniami i innymi instytucjami naukowymi, tak krajowymi, 

jak i zagranicznymi, działającymi w obszarze obronności i bezpieczeństwa Państwa.
Uczelnie będąc jednostkami wojskowymi, wykonują również zadania związane 

z obroną narodową w zakresie określonym przez Ministra Obrony Narodowej, a w tym:
a) realizują świadczenia na rzecz kształconych żołnierzy w zakresie zakwaterowa-

nia, wyżywienia oraz obsługi finansowej;
b) zabezpieczają logistycznie proces szkolenia wojskowego żołnierzy (prowadzą 

na warunkach przewidzianych dla jednostek wojskowych zaopatrzenie mundurowe, za-
opatrzenie w materiały pędne, smary i środki bojowe oraz utrzymują w sprawności prze-
kazane uczelni uzbrojenie i sprzęt wojskowy);

c) realizują zadania w zakresie gotowości bojowej oraz mobilizacyjnej;
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d) utrzymują w swojej strukturze jednostki organizacyjne niezwiązane bezpośred-
nio z działalnością dydaktyczną, w tym ochrony fizycznej i elektronicznej oraz ochrony 
informacji niejawnych.

Resort obrony narodowej po dokonaniu w 2016 r. oceny systemu wyższego szkol-
nictwa wojskowego podjął działania związane z zapewnieniem wysokiej jakości kształ-
cenia i działalności naukowo-badawczej. Głównym celem podejmowanych działań było 
wzmocnienie uczelni wojskowych i ich ścisłe powiązanie z potrzebami Sił Zbrojnych RP 
oraz dostosowanie ich kształtu do aktualnych i dających się przewidzieć potrzeb resortu.

Wsparcie procesu dydaktycznego

Istotnym elementem strategii działania i rozwoju uczelni wojskowych jest zapew-
nienie wysokiej jakości procesu dydaktycznego. Działania w tym zakresie realizowane 
są na wielu płaszczyznach i mają związek zarówno z wymogami wynikającymi ze zmian 
w systemie szkolnictwa wyższego, jak również rosnącą konkurencją na rynku edukacyj-
nym i naukowym.

Zgodnie z wymogami przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Ustawa 
z dnia 27 lipca 2005 r.) uczelnie m.in.: opracowały strategie rozwojowe, dostosowały sta-
tuty, regulaminy studiów i studiów doktoranckich, regulaminy przyznawania pomocy 
materialnej studentom i doktorantom do nowych przepisów, opracowały efekty kształ-
cenia na prowadzonych kierunkach studiów, studiów doktoranckich i studiów podyplo-
mowych oraz dostosowały programy kształcenia do tych efektów. Systematycznie prowa-
dzi się także prace dotyczące doskonalenia wewnętrznego systemu zapewnienia jakości 
kształcenia oraz wdrożenia systemu monitorowania karier zawodowych absolwentów.

Uczelnie wdrożyły także zmiany, których celem jest poprawa polityki kadrowej i ja-
kości kadr.

Poprawie jakości kształcenia służą również działania związane z poprawą warunków 
nauki, rozumianych zarówno jako modernizacja i rozwój bazy dydaktycznej (sukcesyw-
na modernizacja i zwiększanie liczby sal wykładowych i laboratoriów oraz rozwój bazy 
szkolenia praktycznego), poprawa dostępu do zbiorów bibliotecznych.

Do zmian programowych w uczelniach wojskowych należy zaliczyć:
a) przygotowanie procedury wprowadzenia tytułu oficera dyplomowanego SZ, 

jako pierwsi tytuł oficera dyplomowanego SZ RP otrzymali absolwenci Podyplomo-
wych Studiów Operacyjno-Taktycznych rozpoczętych w ASzWoj w roku akademickim 
2016/2017;

b) nowelizację standardu kształcenia wojskowego (aktualizacja treści i wprowadze-
nie nowych przedmiotów: historia, bezpieczeństwo cybernetyczne, profilaktyka antyko-
rupcyjna);

c) harmonizację form i treści kształcenia z potrzebami SZ RP w systemie doskona-
lenia zawodowego żołnierzy zawodowych.

Istotną z punktu widzenia planowanego zwiększenia liczebności armii i co się z tym 
wiąże zwiększonego naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych (podchorążych), 
w tym na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej i szkolenia rezerw osobowych dla SZ 
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RP, jest stopniowa zmiana niekorzystnej proporcji studentów wojskowych do studentów 
cywilnych. W roku akademickim 2014/2015 ten stosunek kształtował się na poziomie 
1:10. Natomiast w roku 2017/2018 udało się osiągnąć poziom 2:10. W roku 2018/2019 
planowana jest dalsza zmiana i osiągnięcie proporcji 4:10. Biorąc pod uwagę specyfikę 
środowiska akademickiego tempo zmian jest bardzo duże. Szczegółowe dane przedsta-
wia Tabela 1.

Tabela 1 Zmiany liczby kandydatów na oficerów i studentów cywilnych

Wyszczególnienie
Rok akademicki

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
Liczba studentów wojskowych 2 092 2 268 2 597 3 426 ~4 000
Liczba studentów cywilnych 23 819 23 078 20 150 17 913 ~17 000
Liczba studentów wojskowych 
na Wydziale Wojskowo-Lekar-
skim UM w Łodzi

292 336 336 368 ~410

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z DNiSW.

Podjęte działania pozwoliły na ściślejsze powiązanie realizowanych zadań i rozwoju 
uczelni wojskowych z bieżącymi i perspektywicznymi potrzebami Sił Zbrojnych RP.

Tabela 2 Dotacja podmiotowa (podstawowa, kursowa, na jednostkę wojskową) z budżetu MON przekaza-
na latach 2014-2018 (w tys. zł).

Uczelnia
Dotacja MON

2014 2015 2016 2017 2018 (plan)
WAT 113 204 123 797 135 351 162 391 185 775
ASzWoj 35 018 35 954 38 006 50 826 50 071
AMW 33 454 34 817 35 454 40 711 41 996
AWL 75 743 77 580 96 281 117 992 131 286
WSOSP 52 251 51 275 52 865 58 264 65 007
UM w Łodzi 5 824 7 139 9 519 8 880 8 827
Razem 315 494 330 562 367 476 439 064 482 962

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z DNiSW.

Pochodną powyższego procesu jest zwiększenie wysiłku finansowego i dotacji prze-
kazywanych przez MON dla uczelni wojskowych, w szczególności dotacji podmiotowej, 
która obejmuje:

 – dotację podstawową – na zadania związane z kształceniem żołnierzy będących stu-
dentami studiów stacjonarnych, kształceniem żołnierzy będących uczestnikami sta-
cjonarnych studiów doktoranckich, kształceniem kadr naukowych oraz utrzyma-
niem uczelni, w tym na remonty;

 – dotację kursową – dotyczącą kształcenia żołnierzy w czynnej służbie wojskowej 
skierowanych przez właściwy organ wojskowy na kursy dokształcające, studia po-
dyplomowe oraz inne formy kształcenia nieobjęte dotacją podstawową;
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 – dotację na zadania wykonywane przez uczelnie wojskowe jako jednostki wojskowe 
(wyżywienie zakwaterowanie uposażenie i logistyczne zabezpieczenie szkolenia).

Szczegółowe dane prezentujące zmiany dotacji podmiotowej na przestrzeni ostat-
nich 5 lat przedstawia Tabela 2.

Ponadto zostały również zwiększone nakłady MON przekazywane uczelniom w for-
mie dotacji inwestycyjnej, przeznaczonej na dofinansowanie lub finansowanie kosztów 
realizacji inwestycji budowlanych, w tym modernizację obiektów dydaktyczno-szkole-
niowych; zakupów inwestycyjnych, obejmujących symulatory, trenażery, samoloty i śmi-
głowce szkolenia podstawowego, sprzęt szkoleniowy i zabezpieczenia logistycznego. 
Dotacja inwestycyjna wzrosła z poziomu ok. 59 mln zł w roku 2014 do ok. 154 mln zł 
w roku 2018.

Wsparcie badań naukowych

Ustawa z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finaso-
waniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Ustawa z dnia 25 maja 2001  r.) nakłada 
na Ministra Obrony Narodowej obowiązek przeznaczania na badania naukowe i pra-
ce rozwojowe 2,5% środków przeznaczanych na obronność w państwie. Obecnie jest 
to około 1 mld złotych, z czego ok. 570 mln to środki przeznaczone na badania naukowe, 
ujmowane w Planie badań naukowych resortu obrony narodowej, w tym środki finansowe 
przekazywane do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Pozostała część środków alo-
kowana jest głównie na prace rozwojowe finansowane z Planu Modernizacji Technicznej 
SZ RP i ok. 55 mln zł na udział MON w składce Polski do Europejskiej Agencji Kosmicz-
nej.

Badania naukowe realizowane na potrzeby resortu obrony narodowej obejmują sze-
rokie spektrum zagadnień związanych z obronnością państwa, w tym warstwy technolo-
giczną, społeczno-polityczną, operacyjną i medyczną. Na powyższym opierają się pod-
stawowe cele resortu w obszarze badań naukowych, to jest:

a) uzyskanie innowacyjnych rozwiązań naukowych i technicznych w obszarze 
obronności wspierających zdolności Sił Zbrojnych RP;

b) podniesienie poziomu naukowego uczelni i instytutów badawczych nadzorowa-
nych przez Ministra Obrony Narodowej;

c) budowanie aktywnego zaplecza eksperckiego Ministra Obrony Narodowej.
Zasady koordynacji, planowania oraz realizacji badań naukowych w resorcie obro-

ny narodowej określone zostały w decyzji Ministra Obrony Narodowej (Decyzja nr 299/
MON z dnia 21 lipca 2014 r.).

Uczelnie wojskowe posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał do reali-
zacji badań naukowych w obszarze obronności i bezpieczeństwa państwa. Badania pro-
wadzone przez uczelnie wojskowe pozostają w ścisłym związku z realizowanymi przez 
nie zadaniami na rzecz obronności państwa i wpisują się w ich obszar działalności sta-
tutowej. Prowadzenie badań naukowych warunkuje rozwój kadry naukowo-dydaktycz-
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nej i przekłada się na poziom kształcenia w uczelniach, również poprzez wprowadzenie 
do procesu dydaktycznego rezultatów prowadzonych prac naukowo-badawczych.

Oprócz działań na płaszczyźnie krajowej, uczelnie wojskowe aktywnie włączają się 
w  proces międzynarodowej współpracy naukowej poprzez realizację prac w NATO-
-wskiej Organizacji ds. Nauki i Technologii (NATO Science and Technology Organisation, 
STO1) oraz w Dyrektoriacie ds. Zdolności, Uzbrojenia i Technologii Europejskiej Agencji 
Obrony (European Defence Agency, EDA2).

Zasadniczymi obszarami badawczymi uczelni wojskowych w zakresie techniki 
i technologii obronnych są:

a) technologie informacyjne i sieciowe;
b) sensory i obserwacja;
c) broń precyzyjna i uzbrojenie;
d) platformy bezzałogowe (autonomiczne);
e) ochrona i przetrwanie na polu walki;
f) nowoczesne materiały, w tym wysokoenergetyczne i inteligentne.
Uczelnie wojskowe wspierają proces przygotowania dokumentów strategicznych 

w zakresie priorytetów i kierunków rozwoju badań i technologii obronnych w resorcie 
obrony narodowej. Zasadniczym w tym zakresie jest resortowy dokument pn. Prioryteto-
we kierunki badań z obszaru techniki i technologii obronnych na lata 2013-2022 (Decyzja 
nr 4/NSzW z dnia 22.02.2013 r.).

Założenia tego dokumentu są zbieżne z priorytetowymi potrzebami Sił Zbrojnych 
RP określonymi między innymi w takich dokumentach jak:

 – Program rozwoju Sił Zbrojnych RP kolejnych edycji;
 – Wymagania Operacyjne SZ RP;
 – Cele Sił Zbrojnych NATO dla Rzeczypospolitej Polskiej;
 – Strategia NATO w obszarze badań i technologii obronnych (NATO Science & 

Technology Strategy);
 – Europejska strategia badań i technologii obronnych (European Defence Research 

and Technology Strategy), opracowana, przy współudziale Polski, przez Europejską 
Agencję Obrony i zaakceptowana przez kraje członkowskie tej Agencji.

Uczelnie wojskowe finansują swoje prace naukowo-badawcze z różnych źródeł, 
do których głównie zalicza się:

1 W związku z wdrażanym planem reformy systemu nauki i technologii w NATO, od 01.07.2012  r. 
funkcjonuje Organizacja ds. Nauki i Technologii (STO – Science and Technology Organisation), która przeję-
ła zadania dotychczas realizowane przez NATO-wską Organizację ds. Badań i Technologii (NATO Research 
and Technology Organisation – STO). STO została utworzona w 1998 r. przede wszystkim w celu skoordyno-
wania działań państw członkowskich NATO w obszarze badań i technologii obronnych celem zabezpiecze-
nia potrzeb Sojuszu w tym zakresie. 

2 Europejska Agencja Obrony (European Defence Agency – EDA) została powołana w dniu 12.07.2004 r. 
celem „wspierania państw członkowskich w ich wysiłkach na rzecz poprawy europejskich zdolności obron-
nych w  zakresie zarządzania kryzysowego, z zadaniem wspierania Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa 
i Obrony (ESDP) w jej obecnej formie, a także uwzględniając jej dalszy rozwój”. Polska wraz z innymi 26 
krajami jest członkiem EDA od chwili jej powołania.
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1) środki budżetu państwa na:
 – programy strategiczne, programy i projekty z obszaru obronności państwa, realizowa-

ne w Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki re-
alizowane ze środków MNiSW (Ustawa z dnia 30.04.2010 r.);

 – programy i projekty międzynarodowe, realizowane ze środków MON;
 – programy i projekty krajowe, realizowane ze środków MON;

2) inne środki – np. pozyskiwane w ramach współpracy międzynarodowej – w tym 
w ramach programów/projektów pochodzących z funduszy strukturalnych UE.

W latach 2011-2017 uczelnie wojskowe uczestniczyły w 57 projektach badawczych 
na ogólną liczbę 120 projektów koordynowanych przez Departament Nauki i Szkolnic-
twa Wojskowego, co statystycznie daje 48% uczestnictwo we wszystkich projektach.

W poszczególnych programach i projektach poziom uczestnictwa uczelni wojsko-
wych wyniósł:

a) z obszaru obronności państwa realizowanych w NCBR – 53%;
b) międzynarodowych realizowanych w EDA – 50%;
c) krajowych, realizowanych z części budżetu Obrona Narodowa – 31%.
W ramach 57 projektów badawczych, w których uczestniczyły uczelnie wojskowe, 

udział tych uczelni kształtował się następująco:
a) Wojskowa Akademia Techniczna  – 38 projektów;
b) Akademia Marynarki Wojennej   – 9 projektów;
c) Wyższa Szkoła Oficerska w Dęblinie  – 3 projekty;
d) Akademia Sztuki Wojennej   – 2 projekty;
e) wspólnie dwie uczelnie – WAT i ASzWoj  – 3 projekty;
f) wspólnie dwie uczelnie – WAT i AMW  – 2 projekty.
Niekwestionowanym liderem działalności naukowej spośród uczelni wojskowych jest 

Wojskowa Akademia Techniczna (WAT), będąca jednocześnie wiodącym krajowym pod-
miotem w obszarze techniki i technologii obronnych. Wokół WAT skupione są najsilniejsze 
konsorcja naukowo-przemysłowe, działające w obszarze techniki i technologii obronnych. 
Corocznie WAT zgłasza wiele wartościowych rozwiązań do ochrony w Urzędzie Patento-
wym RP. Uczelnia uczestniczy także w pracach Komitetów Technicznych Polskiego Komite-
tu Normalizacyjnego, dotyczących krajowych, międzynarodowych i europejskich dokumen-
tów normalizacyjnych. WAT opiniuje normy obronne oraz inne dokumenty opracowywane 
na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

W WAT prowadzonych jest najwięcej w kraju międzynarodowych projektów badaw-
czych we współpracy z EDA oraz NATO STO. Wielu przedstawicieli Akademii zaanga-
żowanych jest bezpośrednio w prace NATO i EDA.

Wyjątkowy i unikalny w skali kraju dorobek naukowy WAT w zakresie wybranych 
obszarów optoelektroniki, kryptologii, radiolokacji i telekomunikacji, czyni tę uczelnię 
niezastąpioną.

Akademia Marynarki Wojennej (AMW) prowadzi jedyną w skali kraju działalność na-
ukową w obszarach: technologii i bezpieczeństwa prac podwodnych, nawigacji i hydrologii, 
technologii pomiaru pól fizycznych okrętów oraz techniki uzbrojenia okrętowego, a także 
dziejów kultury materialnej i duchowej Pomorza, historii wojskowości oraz kształcenia i wy-
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chowania wojskowego. AMW pełni rolę zaplecza naukowo-badawczego dla jednostek or-
ganizacyjnych MON (w tym Marynarki Wojennej RP) oraz innych resortów związanych 
z obszarem obronności i bezpieczeństwa państwa. Z zaplecza naukowego i wyników 
badań AMW w zakresie techniki prac podwodnych korzystają także niemal wszystkie 
formacje paramilitarne i ratownicze w kraju. Niezwykle istotnym obszarem działalności 
naukowej AMW z zakresu nauk o bezpieczeństwie i obronności jest terroryzm morski, 
ochrona portów i  obiektów nabrzeżnych, stanowiące o bezpieczeństwie zewnętrznym 
północnej granicy Polski oraz polskiej floty handlowej.

Działalność ta wpisuje się w obszar działań antykryzysowych województw i powia-
tów nadmorskich. Działania naukowo-badawcze AMW związane są z systemem kształ-
towania specjalności naukowej uczelni w powiązaniu z planami rozwojowymi Marynar-
ki Wojennej RP oraz procesem technicznej modernizacji okrętów, uzbrojenia i sprzętu.

Działalność naukowa Akademii Sztuki Wojennej (ASzW) poświęcona jest bez-
pieczeństwu narodowemu, działaniom antykryzysowym, funkcjonowaniu państwa 
w czasie kryzysu i wojny, międzynarodowemu prawu wojennemu, zasadom użycia Sił 
Zbrojnych w operacjach oraz logistyce wojskowej. ASzW jest uczelnią wiodącą w dzie-
dzinie nauk o obronności i bezpieczeństwie, w związku z czym Akademia koncentruje 
się na zagadnieniach, które nie są powszechnie uprawiane w innych uczelniach z racji 
ograniczonego kręgu odbiorców i ograniczonej dostępności materiałów, często stano-
wiących tajemnicę państwową. Bazując na doświadczeniach zdobywanych przez ofice-
rów przebywających w strukturach Paktu Północnoatlantyckiego, na misjach i w Pol-
skich Kontyngentach Wojskowych, uczelnia na bieżąco gromadzi unikalny w skali 
kraju materiał analityczny, który w połączeniu z odpowiednimi metodami i technikami 
badawczymi staje się podstawą do tworzenia nowoczesnych narzędzi dowodzenia i za-
rządzania działaniami bojowymi. ASzW prowadzi badania naukowe w obszarze bez-
pieczeństwa i obronności kraju dla potrzeb sił zbrojnych i instytucji funkcjonujących 
w systemie bezpieczeństwa państwa, w dziedzinie nauk o obronności i bezpieczeństwie 
oraz w wybranych dyscyplinach nauk humanistycznych i ekonomicznych (głównie 
w specjalnościach: sztuka wojenna, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo 
międzynarodowe, obrona narodowa,  strategia,  zarządzanie  strategiczne,  zarzą-
dzanie  zasobami  osobowymi,  ekonomika  bezpieczeństwa,  logistyka,  działania 
(operacje) połączone, pokojowe  i stabilizacyjne, obrona  terytorialna  i cywilna, 
działania specjalne).

W Akademii Wojsk Lądowych (AWL) prowadzone są badania naukowe (w tym 
ze środków budżetu państwa na naukę) w zakresie obronności i bezpieczeństwa pań-
stwa, pedagogiki i psychologii, nauk społecznych i ekonomicznych, nauk technicznych, 
matematycznych, fizycznych i chemicznych, ochrony środowiska, kultury fizycznej 
i nauk humanistycznych.

Nadanie uczelni w 2017 r. akademickiego charakteru powinno wesprzeć rozwój pro-
wadzonych prac naukowych oraz współpracę z innymi wojskowymi uczelniami i insty-
tutami badawczymi, uczelniami cywilnymi oraz partnerami przemysłowymi, a także 
zagwarantować ciągłość rozwoju naukowego kadry dydaktycznej i prowadzenie badań 
na poziomie zapewniającym aktualność programów dydaktycznych.
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Działalność naukowo-badawcza Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych (WSOSP) 
dotyczy przede wszystkim poprawy efektywności procesu lotniczego kształcenia zawodowe-
go i szeroko rozumianej problematyki lotniczej (w tym ergonomii kabin pilotów, stano-
wisk pracy kontrolerów i nawigatorów, oceny predyspozycji do wykonywania zawodu pi-
lota, badań zaburzeń orientacji przestrzennej występującej podczas pilotowania statków 
powietrznych, prac dotyczących systemu monitorowania ruchu statków powietrznych 
z wykorzystaniem ogólnoświatowego cywilnego systemu nawigacji – Global Navigation 
Satellite System, eksploatacji statków powietrznych, opracowania i badania symulatora 
diagnostycznego statku powietrznego w technologii wirtualnej, zastosowania w lotnic-
twie nowoczesnych rozwiązań techniki satelitarnej, meteorologicznego zabezpieczenia dzia-
łań lotniczych oraz najnowszych metod i form zastosowania bojowego lotnictwa).

Spełnienie zakładanych przez MON celów, wymaga zbudowania sprawnych i twór-
czych zespołów badawczych, efektywnego finansowania pracy tych zespołów oraz za-
stosowania skutecznych narzędzi komercjalizacji wyników badań naukowych. Wsparcie 
realizacji celów odbywa się poprzez program wsparcia potencjału naukowego w obszarze 
obronności państwa oraz programy i projekty badań naukowych realizowanych w obsza-
rze obronności państwa.

Program resortu obrony narodowej w zakresie wsparcia potencjału 
naukowego w obszarze obronności państwa

W dniu 29 kwietnia 2016 roku Minister Obrony Narodowej uruchomił „Program 
resortu Obrony Narodowej w zakresie wsparcia potencjału naukowego w obszarze obron-
ności państwa”. Przedmiotowy program ma na celu:

1. Uzyskanie innowacyjnych rozwiązań naukowych i technicznych w obszarze 
obronności wspierających zdolności Sił Zbrojnych RP.

2. Podniesienie poziomu kompetencyjnego krajowych podmiotów naukowych 
i przemysłowych, w tym w szczególności uczelni, instytutów oraz przedsiębiorstw nad-
zorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

3. Zapobieżenie drenażowi mózgów wśród młodych naukowców oraz wsparcie po-
wrotów do kraju polskich naukowców pracujących w zagranicznych ośrodkach nauko-
wych.

Elementy programu to m.in.:
1. Program strategiczny w obszarze obronności i bezpieczeństwa państwa pn. „Sate-

litarny system optoelektronicznej obserwacji Ziemi”.
2. Program badań naukowych z obszaru obronności, realizowanych przez polskich 

naukowców powracających z zagranicznych ośrodków naukowych pn. „KOŚCIUSZKO”.
3. Program badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa 

pn. „Przyszłościowe technologie dla obronności – konkurs młodych naukowców”.
4. Konkurs nr 8/2016 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac 

rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.
5. Konkurs na najlepszą pracę naukową i wdrożenie z obszaru obronności.
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6. Projekt podniesienia poziomu kształcenia w uczelniach wojskowych pn. „KATE-
DRA AD HOC”.

7. Program pn. „NOBLIŚCI” – cykl wykładów prowadzonych przez noblistów 
i najwybitniejszych naukowców w uczelniach i instytutach nadzorowanych przez Mini-
stra Obrony Narodowej.

Program strategiczny  
w obszarze obronności i bezpieczeństwa państwa  

pn. „Satelitarny system optoelektronicznej obserwacji Ziemi”

Propozycja programu strategicznego w zakresie optoelektronicznej obserwacji Zie-
mi została skierowana przez MON do NCBR w 2012 roku. W latach 2013-2015 zostało 
zrealizowane studium wykonalności, a następnie, w 2016 roku zespół zadaniowy złożony 
z przedstawicieli: Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, Polskiej Agencji Kosmicznej oraz Narodowego Centrum Badań i Roz-
woju, przygotował projekt strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych 
na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. „Satelitarny system optoelektronicznej 
obserwacji Ziemi”.

Celem głównym programu jest opracowanie satelity obserwacyjnego bardzo wyso-
kiej rozdzielczości VHR i umieszczenie go na orbicie okołoziemskiej w perspektywie 
10 lat od  momentu uruchomienia programu. Okres ten jest wystarczający do uzyska-
nia satelity na  zakładanym IX poziomie gotowości technologicznej. Projekt programu 
został przygotowany przez Komitet Sterujący Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 
do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronno-
ści państwa w ścisłej współpracy z ekspertami MON. Aktualnie realizacja programu stoi 
pod znakiem zapytania, ze względu na brak zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego, spowodowany głównie brakiem porozumienia z MON w sprawie sposobu jego 
finansowania.

Program badań naukowych z obszaru obronności realizowanych 
przez polskich naukowców powracających  

z zagranicznych ośrodków naukowych pn. „KOŚCIUSZKO”

W 2016 roku MON uruchomił nowy „Program badań naukowych z obszaru obron-
ności realizowanych przez polskich naukowców powracających z zagranicznych ośrodków 
naukowych” pn. „KOŚCIUSZKO”.

Cele Programu to:
a) podniesienie poziomu naukowego uczelni, instytutów badawczych oraz szpitali 

klinicznych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej poprzez zaangażowa-
nie w prace badawcze polskich naukowców powracających z zagranicy, co w przyszłości 
przełoży się na rozwój technologiczny polskich Sił Zbrojnych oraz przemysłowego po-
tencjału obronnego;
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b) wsparcie powrotu do kraju polskich naukowców, którzy po opuszczeniu kra-
ju podjęli pracę w zagranicznych ośrodkach naukowych, chcących powrócić do Polski 
i podjąć badania naukowe w uczelniach, instytutach badawczych i szpitalach klinicznych 
nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

c) Program realizowany jest poprzez organizację konkursów. Adresatami pro-
gramu są  łącznie: naukowiec, posiadający stopień naukowy co najmniej doktora, któ-
ry po opuszczeniu Polski podjął pracę i realizację badań naukowych w zagranicznych 
ośrodkach naukowych oraz uczelnia, instytut badawczy lub wojskowy szpital kliniczny 
nadzorowany przez Ministra Obrony Narodowej. Laureaci konkursu otrzymują finanso-
wanie realizacji projektu badawczego. Czas trwania projektów – do 36 miesięcy.

W 2016 roku przeprowadzono w MON pierwszą edycję konkursu, na którą wpłynęło 
jedenaście wniosków. W wyniku oceny formalnej i merytorycznej wniosków konkurso-
wych wyłoniono Laureatów, podpisano umowy oraz przyznano finansowanie projektów 
badawczych. W ramach I edycji konkursu realizowane są 4 projekty o łącznej wartości 
5,8 mln zł. (3 projekty w obszarze medycyny oraz 1 projekt w obszarze techniki i techno-
logii obronnych).

W 2017 roku przeprowadzono w MON drugą edycję konkursu, na którą złożono 
dziewięć wniosków. W wyniku oceny formalnej i merytorycznej wniosków konkurso-
wych wyłoniono Laureatów oraz przyznano finansowanie projektów badawczych. Pod-
pisano osiem umów na realizację projektów (6 projektów w obszarze medycyny oraz 2 
projekty w obszarze techniki i technologii obronnych) na łączna kwotę nie wyższą ok. 15 
mln zł.

Program badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa 
państwa pn. „Przyszłościowe technologie dla obronności –  

konkurs młodych naukowców”

W 2016 roku NCBR uruchomiło na wniosek MON nowy program badań nauko-
wych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. „Przyszłościowe technologie dla 
obronności – konkurs młodych naukowców”.

Celem głównym programu jest pozyskanie przełomowych, innowacyjnych rozwią-
zań na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa we wskazanych obszarach tech-
nologicznych:

a) cyberobrona, w ramach obszaru technologie informacyjne i sieciowe;
b) autonomiczne platformy bezzałogowe (powietrzne, lądowe, morskie);
c) technologie rakietowe obrony powietrznej w ramach obszaru broń precyzyjna 

i uzbrojenie.
Cele szczegółowe programu to:
a) zwiększenie udziału młodych naukowców oraz budowanie zespołów zajmują-

cych się badaniami naukowymi na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa;
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b) pozyskanie prototypów lub modeli systemów albo podsystemów technologii 
przebadanych w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, stosownie do wymogów okre-
ślonych dla rozwiązań na VI poziomie gotowości technologii.

Program jest adresowany do młodych naukowców – osób prowadzących działalność 
naukową, które nie ukończyły 35. roku życia.

W 2016 roku NCBR ogłosił pierwszy konkurs w ramach programu. Do konkursu 
zgłoszono 41 projektów. W wyniku oceny projektów, zgodnie z regulaminem konkursu 
do realizacji zakwalifikowano 9 projektów o łącznej wartości 26,9 mln zł.

Konkurs nr 8/2016 na wykonanie projektów w zakresie badań  
naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności  

i bezpieczeństwa państwa

W 2016 roku NCBR uruchomiło na wniosek MON konkurs nr 8/2016 na wykonanie 
projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bez-
pieczeństwa państwa. Konkurs dotyczył wyłonienia wykonawców projektów badawczych 
na rzecz obronności w niżej wymienionych obszarach:

a) technologie informacyjne i sieciowe;
b) broń precyzyjna i uzbrojenie;
c) nowoczesne materiały, w tym wysokoenergetyczne i inteligentne;
d) ochrona i przetrwanie na polu walki.
W wyniku konkursu uruchomiono 9 projektów o łącznej wartości 157, 6 mln zł.

Konkurs na najlepszą pracę naukową i wdrożenie  
z obszaru obronności

Od 2013 roku realizowany jest coroczny Konkurs na najlepszą pracę naukową i wdro-
żenie z obszaru obronności.

W 2017 MON przeprowadził, pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej Andrzeja Dudy, V edycję Konkursu.

Celem organizowanego corocznie konkursu jest promowanie dobrych praktyk 
i efektywności realizacji badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności pań-
stwa. Nagrody i wyróżnienia przyznawane w konkursie mają za zadanie motywowanie 
środowiska naukowego i przemysłowego do wzajemnej współpracy w tworzeniu nowo-
czesnych rozwiązań, znajdujących w konsekwencji praktyczne zastosowanie w postaci 
wyrobów na rzecz obronności.

W Konkursie przyznane są nagrody i wyróżnienia:
a) w kategorii za najlepszą pracę naukową lub rozwojową;
b) w kategorii za najlepsze wdrożenie produktu będącego wynikiem badań nauko-

wych lub prac rozwojowych;
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c) wyróżnienie za najlepszy patent za wynalazek, prawo ochronne na wzór użytko-
wy lub prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, chroniony prawem własności przemy-
słowej, uzyskany w wyniku realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych.

Suma nagród i wyróżnień w konkursie wynosi 200 tys. zł. Na początek 2018 roku 
planowane było uruchomienie VI edycji konkursu.

Projekt podniesienia poziomu kształcenia w uczelniach wojskowych 
pn. „KATEDRA AD HOC”

W 2016 roku MON uruchomił nowy projekt pod nazwą „Katedra Ad Hoc”. Celem 
projektu jest podniesienie poziomu kształcenia i konkurencyjności uczelni wojskowych 
oraz wsparcie kadry naukowej tych uczelni w uzyskiwaniu wysokich kompetencji dydak-
tycznych i naukowych do prowadzenia zajęć na najwyższym światowym poziomie.

Projekt zakłada zapraszanie przez uczelnie wojskowe, w imieniu Ministra Obrony 
Narodowej, do współpracy dydaktycznej wybitnych naukowców zagranicznych i pro-
wadzenie przez nich zajęć dla studentów i kadry naukowo-dydaktycznej w formie cykli 
wykładów. Zapraszani naukowcy powinni posiadać dorobek naukowy świadczący o two-
rzeniu przez nich rozwiązań na światowym poziomie innowacyjności i reprezentujących 
najlepsze uczelnie europejskie, amerykańskie i azjatyckie. Realizacja projektu, w cyklach 
rocznych, przewidziana jest na lata 2016-2020. Uczelnie wojskowe składają wnioski w tej 
sprawie corocznie do końca października.

W ramach pierwszej edycji projektu, na 2017 rok zaplanowano ponad 850 godzin 
wykładów, seminariów, warsztatów prowadzonych przez 32 prelegentów z 14 krajów. Te-
matyka zajęć obejmowała 5 obszarów: nowoczesne technologie, strategia i sztuka opera-
cyjna, przywództwo, polityka obronna i bezpieczeństwo państwa oraz międzynarodowa 
polityka bezpieczeństwa. Koszt realizacji I edycji projektu w pięciu uczelniach wojsko-
wych to ponad 925 tys. zł.

Program pn. „NOBLIŚCI” – cykl wykładów prowadzonych  
przez noblistów i najwybitniejszych naukowców w uczelniach  

i instytutach nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej

W 2016 roku uruchomiono w MON nowy program pn. „Nobliści”, którego celem 
jest zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi, nawiązanie kontaktów 
z najlepszymi naukowcami oraz promocja polskiej nauki i techniki, kojarzonej z woj-
skowymi uczelniami, instytutami badawczymi i szpitalami klinicznymi. Inauguracyjny 
wykład wygłosił światowej klasy dermatolog – prof. Robert A. Schwartz w Wojskowym 
Instytucie Medycznym.

Kolejne wykłady odbyły się w 2017 roku, w którym zaplanowano: wykład prof. Ro-
berta Gallo – amerykańskiego wirusologa, współodkrywcy wirusa HIV, wykład prof. Shu-
ji Nakamury – japońskiego fizyka, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w 2014 
roku, wykład prof. Kurta Wüthricha – szwajcarskiego chemika, laureata Nagrody Nobla 
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w 2002 roku w dziedzinie chemii, wykład prof. Andrew Schally – laureata Nagrody No-
bla w dziedzinie medycyny.

Program wsparcia badań podstawowych w uczelniach wojskowych 
pn. „GRANT BADAWCZY”

W 2017 roku uruchomiono w MON nowy program pn. „Grant Badawczy”, którego 
celem jest wzmocnienie potencjału naukowego uczelni, jako ważnego elementu pod-
noszenia potencjału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na potrzeby 
obronności w  obszarze techniki i technologii obronnych i budowania priorytetowych 
zdolności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym na wypadek zaistnienia nie-
przewidywanych obecnie zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego

Cel programu ma zostać osiągnięty poprzez:
a) stymulowanie realizacji badań podstawowych w uczelniach we współpracy 

z wiodącymi zagranicznymi i krajowymi ośrodkami naukowymi;
b) tworzenie stabilnych warunków do rozwoju potencjału naukowego uczelni po-

przez wprowadzenie Programu z wieloletnią perspektywą realizacji;
c) zapobieżenie odpływowi kluczowej kadry naukowej do innych ośrodków, w tym 

zagranicznych.
Program realizowany ma być przez coroczne zawieranie z uczelniami, które zgło-

szą chęć uczestnictwa w Programie, pięcioletnich umów na realizację badań podstawo-
wych, które muszą być realizowane we współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowymi. 
Pierwszy pakiet umów zaplanowany został do podpisania w I kwartale 2018 r.

Na realizację projektów w ramach Programu zaplanowano przekazywanie uczelniom 
corocznie 10 mln zł.

Wnioski

Przyjęcie ustawy z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o przebudowie i moder-
nizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – 
Prawo zamówień publicznych było potwierdzeniem konieczności zwiększenia liczebności 
Sił Zbrojnych do 200 tys. stanowisk etatowych żołnierzy. Zapewniło również stały wzrost 
nakładów na finansowanie potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej. Decyzje i prace 
przygotowawcze zostały podjęte w roku 2016. Dlatego również w tym roku Departament 
Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON przygotował propozycje zmian i szybkiego do-
stosowania do nowej sytuacji uczelni nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej. 
Skoncentrowano się na dwóch zasadniczych obszarach działania uczelni wojskowych – 
dydaktyce i nauce.

W zakresie dydaktyki główne działania dotyczyły przygotowania strategii rozwo-
jowych uczelni, dostosowania statutów i regulaminów studiów, opracowania efektów 
kształcenia na prowadzonych kierunkach studiów i dostosowania programów kształ-
cenia do tych efektów. Wprowadzono zmiany programowe polegające na wprowadze-
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niu tytułu oficera dyplomowanego SZ, nowelizacji standardu kształcenia wojskowego, 
harmonizacji form i treści kształcenia z potrzebami SZ RP w systemie doskonalenia za-
wodowego żołnierzy zawodowych. Uczelnie wdrożyły także zmiany, których celem jest 
poprawa polityki kadrowej i jakości kadr, m.in. poprzez doskonalenie wewnętrznego 
systemu zapewnienia jakości kształcenia oraz wdrożenia systemu monitorowania karier 
zawodowych absolwentów. To wszystko zostało wsparte inwestycjami służącymi moder-
nizacji i rozwojowi bazy socjalnej i naukowo-dydaktycznej.

W zakresie nauki zasadnicze wsparcie wynikało z uruchomienia w 2016 r. programu 
resortu obrony narodowej w zakresie wsparcia potencjału naukowego w obszarze obron-
ności państwa. Program zakłada uzyskanie innowacyjnych rozwiązań naukowych i tech-
nicznych w obszarze obronności wspierających zdolności Sił Zbrojnych RP, podniesienie 
poziomu kompetencyjnego krajowych podmiotów naukowych i przemysłowych nad-
zorowanych przez Ministra Obrony Narodowej oraz zapobieżenie drenażowi mózgów 
wśród młodych naukowców, a także wsparcie powrotów do kraju polskich naukowców 
pracujących w zagranicznych ośrodkach naukowych.

Jeden z elementów programu pn. „Grant badawczy” jest dedykowany tylko do wspar-
ciu uczelni wojskowych. Ponadto uczelnie zostały wsparte inwestycjami w modernizację 
i rozwój bazy laboratoryjnej.

Podjęte działania mają również na celu stopniową zmianę niekorzystnej proporcji 
studentów wojskowych do studentów cywilnych i tym samym stworzenie lepszych wa-
runków do zwiększenia liczebności armii poprzez zwiększony nabór kandydatów na żoł-
nierzy zawodowych oraz poprawę jakości szkolenia rezerw osobowych dla SZ RP.

Zainicjowane w latach 2016-2017 działania MON w zakresie wsparcia potencjału dy-
daktycznego i naukowego w uczelniach wojskowych mają na celu wzmocnienie uczelni 
wojskowych, jako jednego z kluczowych elementów budowy nowoczesnej, dobrze wy-
szkolonej i wyposażonej armii. Nie jest to możliwe bez podjętych działań projakościo-
wych i ścisłego powiązania funkcjonowania uczelni wojskowych z aktualnymi i dającymi 
się przewidzieć potrzebami Sił Zbrojnych RP.

Istotne jest, że wszystkie uruchomione działania mają konkretne wsparcie finansowe 
z budżety resortu obrony narodowej. Konsekwentna realizacja i finansowanie podjętych 
działań daje realne szanse, w perspektywie kilku najbliższych lat, podniesienia poziomu 
dydaktycznego i naukowego uczelni, zbudowania aktywnego zaplecza eksperckiego, re-
alizującego potrzeby resortu obrony narodowej, pozyskania do Sił Zbrojnych RP wysoko 
wykwalifikowanych kadr oraz innowacyjnych rozwiązań technologicznych.
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