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UZBORJENIA KATEDRA MECHATRONIKI

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego to wojskowa, publiczna
uczelnia akademicka, która od ponad 60 lat kształci na kierunkach technicznych
kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz prowadzi działalność naukowo-badawczą dla
potrzeb Sił Zbrojnych RP i gospodarki narodowej.



Zakładd Awionikiki ii Uzbrojeniaa Lotniczego

Zakładd Budowyy ii Eksploatacjiji Statkóww Powietrznych

Zakładd Aerodynamikiki ii Termodynamiki

Zakładd Inżynieriiii Bezpieczeństwa

Kierunkiki studióww realizowanee www Instytucieie:

• Lotnictwoo ii Kosmonautykaa – studia wojskowe i cywilne – akredytacja Polskiej Komisji

Akredytacyjnej (PKA) oraz Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT)

• Inżynieriayyy a Bezpieczeństwaa – studia cywilne



Kierunekkk lotnictwoo iii kosmonautyka oferuje kształcenie
w obszarze techniki lotniczej i kosmicznej.
Studia ukierunkowane są na uzyskanie wiedzy i
praktycznych umiejętności w zakresie projektowania,
konstruowania, wytwarzania i eksploatacji statków
powietrznych oraz obiektów kosmicznych.

Studia naa kierunkuu inżynieriaa bezpieczeństwa dają wiedzę
techniczną w zakresie zagrożeń bezpieczeństwa (naturalnych,
cywilizacyjnych i terrorystycznych) – ich przebiegu i skutków,
problemów bezpieczeństwa maszyn, konstrukcji, urządzeń i
instalacji technicznych, projektowania układów bezpieczeństwa,
unormowań prawnych dotyczących bezpieczeństwa cywilnego,
systemów ratownictwa oraz bezpieczeństwa cywilnego kraju.
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Instytut Techniki Lotniczej kształci w specjalnościach:
awionika,
samoloty i śmigłowce,
uzbrojenie lotnicze,
napędy lotnicze

Specjalność AWIONIKA obejmuje:
• urządzenia i systemy mechatroniczne zabudowane na statku powietrznym -

przyrządy i wskaźniki obrazowe, systemy pilotażowo-nawigacyjne, systemy
automatycznego sterowania, układy zasilania i systemy elektroenergetyczne
oraz pokładowe systemy diagnozujące systemy pokładowe;

• programowanie układów mikroprocesorowych, elektronikę, układy cyfrowe
oraz wysoko specjalizowane oprogramowanie projektowo-inżynierskie
(Altium Designer, Visual Studio, MATLAB, LabVIEW, NI Multisim).



Specjalność SAMOLOTY I ŚMIGŁOWCE obejmuje:
• budowę oraz projektowanie statków powietrznych;
• obliczenia konstrukcji nośnych, napędów lotniczych, wyposażenia

hydropneumatycznego, wytrzymałości, aerodynamiki, aerosprężystości
i trwałości zmęczeniowej oraz diagnozowania systemów;

• zarządzanie i nadzorowanie eksploatacji statków powietrznych;
• kształtowanie lotniczych struktur metalowych i kompozytowych;
• obliczenia z zakresu komputerowych systemów wspomagania

projektowania, wytwarzania i eksploatacji statków powietrznych;

Specjalność UZBROJENIE LOTNICZE obejmuje:
• broń lotniczą (rakiety kierowane, rakiety niekierowane, bomby

lotnicze, broń artyleryjsko-strzelecką, broń specjalną),
urządzenia (stanowiska broni) zapewniające jej transport
i wykorzystanie oraz systemy niezbędne do wykorzystania
bojowego poszczególnych rodzajów broni pokładowej;

• uzbrojenie współczesnych statków powietrznych
i zintegrowanych systemów uzbrojenia lotniczego sterowanego
przez pilota;
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Specjalność NAPĘDY LOTNICZE obejmuje:
• problematykę konstrukcji, technologii i produkcji

współczesnych silników lotniczych;
• zagadnienia techniczne systemów nadzorowania procesów

serwisowania, użytkowania i remontów takich silników;



Specjalność INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
TECHNICZNEGO obejmuje:
• przyczyny i mechanizmy powstawania szkód, teorię zagrożenia

technicznego i bezpieczeństwa technicznego, ekonomikę inżynierii
bezpieczeństwa technicznego, problematykę wytwarzania,
wykrywania i identyfikacji materiałów niebezpiecznych, podstawy
systemów ratownictwa, bezpieczeństwo i higienę pracy;
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Specjalność INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
PUBLICZNEGO obejmuje:
• organizację bezpieczeństwa, unormowania prawne bezpieczeństwa;
• wykrywanie i identyfikację materiałów niebezpiecznych, systemy

monitorowania zagrożeń i ochrony obiektów, przestrzeni otwartych i
infrastruktury krytycznej;

• optoelektroniczne urządzenia i systemy monitorowania, wykrywania,
identyfikacji zagrożeń i ostrzegania służb ratownictwa o ryzyku ich wystąpienia
oraz technologii;

• systemy laserowe zdalnego monitorowania zanieczyszczeń środowiska
naturalnego, skażenia chemicznego, biologicznego, radiacyjnego;



Przestrzenne stanowisko do prób statycznych 
i zmęczeniowych konstrukcji lotniczych

rzestrzenne stanowisko do prób statycznych rzestrzenne stanowisko do prób statycznych Pracowania Pomiarów 
Cieplnych

Pracowania Numerycznych 
Badań Przepływowych
i Wytrzymałościowych

Tunel Wodny

Pracowania zawieszeń
magnetycznych



Samolot patrolowy OSA Nowoczesny środek transportu 
osobistego – Flaris LAR 1osobistego – Flaris LAR 1

Samolot akrobacyjny 
nowej generacji

Samolot patrolowy OSA Nowoczesny środek transportu Nowoczesny środek transportu



HANGAR LOTNICZY TUNELE AERODYNAMICZNE



Certyfikowanego Ośrodka Certyfikowanego Ośrodka 
Szkolenia Lotniczego Personelu Szkolenia Lotniczego Person
Technicznego EASA PART

rson
RTRT-

elu neson
TT--147

W roku 2016 zrealizowano: 

Organizacja PL.147.0001 przeprowadziła
51 egzaminów certyfikujących, w których
wzięło łącznie udział 518 osób.

W 2016 roku wydano 467 certyfikatów. 

Od początku funkcjonowania 
organizacji (2004-2016) łącznie wydano 

4459 certyfikatów. 



1103174: Niestacjonarne studia podyplomowe „Zarządzanie w lotnictwie oraz 
zabezpieczenie działań lotniczych”

8103019: Zarządzanie procesem eksploatacji i obsługi technicznej statków powietrznych

8103022: Zarządzanie ryzykiem w procesie eksploatacji techniki lotniczej 

8103033: Doskonalenie metodyczne kadry instruktorskiej Sił Powietrznych 

8103052: Budowa i eksploatacja statków powietrznych

8103054: Zarządzanie procesem ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych 

Studia podyplomowe

d i k l t ji i b ł i t h i j

Kursy doskonalące



Studia podyplomowe

Cel studiów: przygotowanie oficerów do realizacji zadań szczebla taktyczno-
operacyjnego oraz pogłębienie wiedzy słuchaczy z obszaru zabezpieczenia
i zarządzania w lotnictwie.
Studia prowadzone są w zakresie obszaru nauk technicznych dla trzech grup
osobowych, korpusu osobowego Sił Powietrznych:

• meteorologicznej - 22F – Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji;
• radiotechnicznej - 22G – Wydział Elektroniki ;
• inżynieryjno-lotniczej - 22J – Wydział Mechatroniki i Lotnictwa;

Moduł ogólny, w którym realizowane są treści kształcenia wspólne dla wszystkich
grup osobowych korpusu osobowego Sił Powietrznych, realizowany jest
w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych (WSOSP) w Dęblinie.

1103174: Niestacjonarne studia podyplomowe „Zarządzanie w lotnictwie oraz 
zabezpieczenie działań lotniczych”



Cel kursu: przygotowanie personelu SIL do zarządzania eksploatacją
techniki lotniczej z uwzględnieniem wymagań jednolitego prawa i
przepisów zarówno krajowych jak i europejskich EASA
Kurs przeznaczony jest dla: personelu SIL zajmującego się eksploatacją
techniki lotniczej, absolwentów studiów I lub II stopnia.

8103019: Zarządzanie procesem eksploatacji i obsługi technicznej statków powietrznych

Kursy doskonalące

8103022: Zarządzanie ryzykiem w procesie eksploatacji techniki lotniczej 

Cel kursu: przygotowanie personelu SIL do zarządzania eksploatacją
techniki lotniczej z uwzględnieniem wymagań dotyczących ryzyka w
podejmowanych decyzjach.
Kurs przeznaczony jest dla: personelu SIL zajmującego stanowiska co
najmniej technika klucza (równorzędne)

MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA PO 7 CERTYFIKATÓW W RAMACH KURSU



8103033: Doskonalenie metodyczne kadry instruktorskiej Sił Powietrznych 

Cel kursu: doskonalenie umiejętności kadry kierowniczej w zakresie
pracy z podwładnymi oraz wykładowców (instruktorów) do realizacji
szkolenia w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy SZ RP
Kurs przeznaczony jest dla: żołnierzy zawodowych korpusu osobowego
Sił Powietrznych

8103052: Budowa i eksploatacja statków powietrznych8103052: Budowa i eksploatacja statków powietrznych

Cel kursu: uzupełnienie wiedzy technicznej personelu służby
inżynieryjno-lotniczej w obszarach dotyczących eksploatacji statków
powietrznych.
Kurs przeznaczony jest dla: żołnierzy pełniących służbę w SIL lub
planowanych do wyznaczenia na stanowiska w strukturach SIL.

Kursy doskonalące



8103054: Zarządzanie procesem ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych 

Cel kursu: uzupełnienie wiedzy o zagadnienia zarządzania ciągłą
zdatnością do lotu statków powietrznych
Kurs przeznaczony jest dla: żołnierzy zawodowych specjalistów służby
inżynieryjno-lotniczej odpowiadających za ciągłą zdatnością do lotu
statków powietrznych

Kursy doskonalące

MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA 1 CERTYFIKATU W RAMACH KURSU



DOSKONALENIE ZAWODOWE W ITL WML WAT W LATACH 2013-2017

Kod kursu Nazwa Szkolenia
ROK SZKOLENIA

RAZEM
2017 2016 2015 2014 2013

1103174 Podyplomowe studia "Zarządzanie w lotnictwie oraz zabezpieczenie 
działań lotniczych" 25 55 72 62 - 214

8103019 Zarządzanie procesem eksploatacji i obsługi technicznej statków 
powietrznych 12 33 38 26 15 124

8103022 Zarządzanie ryzykiem w procesie eksploatacji techniki lotniczej 30 57 79 75 34 275

8103033 Doskonalenie metodyczne kadry instruktorskiej Sił Powietrznych 7 34 31 - - 72

8103052 Budowa i eksploatacja statków powietrznych 18 - - - - 18

8103054 Zarządzanie procesem ciągłej zdatności do lotu statków 
powietrznych 19 - - - - 19

Kursy doskonalące



Nowe propozycje kursów doskonalących

Naprawy kompozytowe

Badania nieniszczące 
– metodyka, zastosowanie w lotnictwie

Programy wsparcia 
zarządzaniem eksploatacją techniki lotniczej

Wsparcie szkolenia personelu technicznego 
przewidzianych do obsługi samolotów VIP 

Obszary doskonalenia zawodowego dla SIL




