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Informacja o sytuacji finansowej SGH 

Sprawozdanie Rektora SGH z działań podjętych w okresie 15.09-15.12 2012 r. 

w celu realizacji Strategii zmian w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 

w latach 2012 – 2015 

Niniejsza informacja przeznaczona jest dla Senatu SGH i stanowi wypełnienie obowiązku 

kwartalnego przedkładania sprawozdania, nałożonego na Rektora uczelni, która realizuje plan 

naprawczy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

5 października 2011 roku w sprawie zakresu i trybu realizacji programu naprawczego 

prowadzącego do uzyskania równowagi finansowej uczelni publicznej (par. 7.1 ust. 3) 

W dniu 14 września br. Senat SGH zatwierdził „Strategię zmian w Szkole Głównej 

Handlowej w Warszawie w latach 2012 – 2015 w brzmieniu zgodnym z rozporządzeniem 

MNiSW z dnia 5 października 2011 r. Dz. U. Nr 243 poz. 1446. Program naprawczy”, która 

została przesłana do MNiSW w celu zatwierdzenia. W dniu 26 listopada br. otrzymaliśmy 

odpowiedź, w której Minister przyjmuje do wiadomości przedłożony plan przypominając 

jednocześnie, że pierwsza ocena jego realizacji będzie dokonana po sprawozdaniu złożonym 

łącznie z wykonaniem planu rzeczowo-finansowego Szkoły, czyli w połowie 2013 r. 

Jednocześnie zgłoszono kilka uwag, na które obecnie przygotowujemy odpowiedź. 

Kolejne informacje przekazywane będą Senatowi po zakończeniu kwartałów 

kalendarzowych. 

 

1. Sytuacja finansowa SGH 

 

Wyniki finansowe Uczelni z roku na rok ulegają systematycznej poprawie. Podstawowe 

wartości prezentuje poniższa tabela. 

 

Tabela. Wyniki SGH w latach 2009-2012 (w tys. zł) 

Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 30.09.2012 

Przychody 157 199 160 993 163 250 168 400 167 993 119 461 

Koszty 157 121 168 609 171 807 172 895 170 540 120 247 

Zysk brutto 79 -7 616 -8 557 -4 495 -2 547 -786 

Zysk netto 1 -7 696 -8 601 -4 525 -2 564 -794 

 

Art. 100a. 1. Ustawy o szkolnictwie wyższym mówi, że „Uczelnia publiczna, w której suma 

strat netto w okresie nie dłuższym niż pięć ostatnich lat przekracza 25% kwoty dotacji z budżetu 

państwa otrzymanej w roku poprzedzającym bieżący rok budżetowy na zadania, o których mowa 

w art. 94 ust. 1 pkt 1, jest obowiązana do opracowania programu naprawczego”. 
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W 2012 przewidywana dotacja wyniesie 79,5 mln zł. Przy założeniu utrzymania straty na 

poziomie z III kwartału br. udział jej w dotacji wyniesie 30,4% 

We wspomnianym wyżej rozporządzeniu MNiSW wprowadza także jako miernik 

efektywności realizacji planu naprawczego następujący wskaźnik: 

zobowiązania krótkookresowe +  krótkookresowe rozliczenia międzyokresowe

aktywa obrotowe +  środki trwałe w budowie
 1  

Wg zaleceń ministerialnych powinien on kształtować się poniżej jedności. Po III kw. br. jego 

wartość dla SGH wynosi 2,45 (na koniec 2011 roku poziom wskaźnika wyniósł 2,49). 

 

2. Podjęte działania zmierzające do realizacji strategii 

 

Aby zracjonalizować działania w pierwszym okresie, który wymagał podjęcia bardzo wielu 

inicjatyw, określono następujące kryteria wyboru priorytetów: 

 rzeczywista ocena stanu finansów oraz efektów realizacji pierwszych zadań możliwa 

będzie po zakończeniu roku, 
 

 możliwie najszybsze zwiększenie przychodów oraz racjonalizacja kosztów, 
 

 zwiększenie efektywności naszego funkcjonowania wymaga zmian organizacyjnych 

zarówno w sensie osobowym, jak i proceduralnym co wymaga dokonania przeglądów, 
 

 stosowanie zasady spójności, czyli równoległego realizowania procesów: usprawniających 

organizację, dostosowujących nas do standardów międzynarodowych oraz reformujących 

Szkołę, 
 

 partycypacyjny, charakter prowadzenia zmian i stosowanie precyzyjnego rachunku kosztów 

i korzyści oraz uzgodnienie wizji zmian. 

W związku z powyższym zdecydowano o podjęciu równoległych działań w wielu obszarach. 

Wymieniamy je poniżej. 

 

W zakresie zdobywania nowych przychodów: 

 

 W wyniku uwzględnienia odwołania SGH na wdrożenie Zintegrowanego Systemu 

Informacyjnego w ramach unijnego projektu „Od administrowania do efektywnego 

zarządzania Szkoła Główną Handlową w Warszawie – połączenie wiedzy i nowoczesnych 

technologii informatycznych” (poddziałanie 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) 

uzyskano dofinansowanie w wysokości ok. 6 mln zł. 
 

 Otrzymano 1 mln zł w konkursie na najlepsze programy studiów dostosowane do 

Krajowych Ram Kwalifikacji dla Kierunku Metody Ilościowe i Systemy Informatyczne. 
 

 Zmniejszono czasowo narzuty dla nowo pozyskanych projektów jako bodziec 

motywacyjny do pozyskiwania grantów naukowych. W efekcie liczba złożonych wniosków 

o granty znacznie wzrosła w ostatnim okresie. W okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 

roku złożone wnioski objęły budżety dla SGH ok. 15,4 mln zł, zaś w okresie niespełna 

trzech kolejnych miesięcy kwotę 14,5 mln zł. 
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 Zmodyfikowano proces konstruowania budżetu dążąc do przechodzenia od podejścia 

przyrostowego do zadaniowego. 
 

 Przeprowadzono analizy procesu rekrutacji w celu rekonstrukcji polityki działań 

promocyjnych.  
 

 Powołano zespół do opracowania strategii LLL. 

 

W zakresie racjonalizacji kosztów: 

 

 Wprowadzono dodatkowy ścisły nadzór Rektorski nad przyjmowaniem zobowiązań oraz 

wydatkami Uczelni. 
 

 Stosuje się zasadę wstrzymywania przyjmowania nowych pracowników. Dalsza polityka 

w tym względzie będzie podporządkowana strategii przedłożonej MNiSW 14.09.2012 r. 
 

 Władze rektorskie działają w zmniejszonym składzie, co prowadzi do zmniejszonych 

stałych kosztów zarządzania uczelnią w kwocie ok. 100 tys. zł rocznie. 
 

 Realizowano tylko niezbędne zakupy, które wynikały z uregulowań zewnętrznych 

(np. licencje). 

 

W zakresie usprawniania organizacji: 

 

 Rozpoczęto proces reformowania struktury SGH zmierzający do wydzielenia trzech szkół 

o wysokim stopniu autonomii w sferze zarządzania i prowadzącej do wyższej efektywności 

prowadzonych procesów i zwiększonej zdolności pozyskiwania przychodów. Przyjęto 

zasadę partycypacyjnego procesu reformowania i wykorzystania obecnej struktury 

akademickiej w celu wypracowania rozwiązań racjonalizujących zarządzanie (zwłaszcza 

w obszarze decentralizacji decyzji zarządczych, wzmocnienia nadzoru centralnego 

i monitorowania efektywności administrowania i procesu pozyskiwania przychodów). 

Proces decentralizacji wprowadzany jest na bieżąco – dotyczy przesuwania uprawnień 

w sferze dydaktyki (w kreowaniu programów) i decyzji koordynacyjnych. Zrezygnowano 

z korzystania z systemu doraźnych ciał kolegialnych wspomagających dydaktykę oraz 

pełnomocników Rektora, przenosząc ich funkcje na Kolegia. 
 

 Przeprowadzono zmiany administracyjne w kierownictwie uczelni (finalizowany jest 

konkurs na Kanclerza, (poza koniecznymi wyjątkami wspomniana rezygnacja z działania 

przez system pełnomocników i dodatkowych ciał doradczych, wprowadzenie zwiększonego 

zakresów odpowiedzialności organów uczelni, wprowadzenie systemu regularnych odpraw 

i mechanizmu koordynacji międzyjednostkowych, (zwiększono zakres koordynacji 

w obszarze pozyskiwania projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych). 
 

 Wprowadzono nową politykę informacyjną jako narzędzie nadzoru społeczności 

akademickiej nad działaniami władz i administracji uczelni. Usprawniono funkcjonowania 

Biuletynu Informacji Publicznej oraz przyjęto i wdrożono proces regularnego 

prezentowania najbliższych zadań władz akademickich i centralnych jednostek 

administracyjnych (kwestura, Biuro rekrutacji). 
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 Odbyły się spotkania informacyjne rektora z kierownikami jednostek administracyjnych 

i z nauczycielami akademickimi wszystkich Kolegiów funkcjonującymi w SGH, łącznie 

objęły one ponad 400 osób. 
 

 Zrewitalizowano system akademickiej samorządności – zaangażowano w proces 

budowania nowej kultury organizacyjnej ponad 100 pracowników naukowo-

dydaktycznych, w tym wielu młodych pracowników nauki.  
 

 Powołano nowe, w większości mniej liczne i włączające do składów młodą kadrę, komisje 

senackie z nową strukturą pozyskiwania i przetwarzania informacji dla Senatu. Ustalono 

nowe zasady pracy dla komisji zakładające: a/ współpracę komisji pomiędzy sobą, 

b/ czytelne zasady rekompensowania dodatkowego nakładu pracy, c/ nadzór nad realizacją 

planów pracy przedstawionych komisjom, d/ okresowe przedstawianie Senatowi efektów 

pracy komisji. 
 

 Podjęto działania kadrowo – płacowe w celu utrzymania kadr IT. W tym obszarze 

dokonano też wstępnej oceny potrzeb kadrowych, możliwości korzystania z systemu 

zlecania zadań praktykantom, prowadzone są także przygotowania do audytu projektów 

rozpoczynanych i prowadzonych projektów. 
 

 W Kolegiach rozpoczęto proces konsolidacji mało licznych jednostek naukowych.  

 

W zakresie współpracy międzyuczelnianej i międzynarodowej: 

 

 Kontynuowano aktywny w globalnych organizacjach uczelni ekonomicznych PIM
1
 

i CEMS
2
. W ramach wewnętrznego rankingu CEMS (Peer Reviews), w semestrze letnim 

roku akademickiego 2011/2012 SGH zajęła drugie miejsce wśród 28 uczelni CEMS – jest 

to ogólna ocena SGH i elementów programu CEMS w SGH.  
 

 Zintensyfikowano współpracę z MNiSW oraz konferencjami KRUE (organizacja zjazdu 

KRUE w SGH), KRASP oraz KRUW. Podjęto regularne kontakty z władzami 

akademickimi Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej skupione wokół 

wymiany doświadczeń oraz planowania wspólnych przychodów. 
 

 Zainaugurowano funkcjonowanie Taiwan_European Union Studies Centre. 
 

 Nawiązano współpracę z prestiżowymi ośrodkami naukowymi w USA: Stern School of 

Business z Nowego Jorku, Podjęto roboczy kontakt z San Jose University z USA (wizyta 

inicjująca współpracę w marcu 2013), rewitalizowano współpracę z University of 

Minnesota z USA.  

 

 

                                                 
1
 Partnership in Management – od 1996 SGH była regularnie obserwatorem na spotkaniach PIM. Od roku 

2001 SGH jest pełnoprawnym członkiem PIM. Dzięki członkostwu w PIM możliwa jest wymiana 

studencka z bardzo dobrymi uczelniami.  

2
 W 1996 roku SGH przystąpiło do Global Alliance CEMS (28 uczelni i ponad 60 partnerów 

korporacyjnych i społecznych). Członkiem CEMS jest tylko jedna, w założeniu wiodąca uczelnia 

ekonomiczna w kraju. W efekcie jest to ekskluzywny i prestiżowy klub zrzeszający najlepsze uczelnie z 

Europy, Azji, Ameryki Północnej i Południowej oraz z Australii. 
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W zakresie współpracy z biznesem: 

 

 Dokonano przeglądu dwustronnych relacji z partnerami biznesowymi SGH i rozpoczęto 

przygotowywanie nowych przedsięwzięć wielostronnych. 
 

 Podjęto działania w celu pozyskania nowych partnerów biznesowych. 
 

 Zaktywizowano współpracę z czterema organizacjami absolwenckimi w SGH. 

 

W zakresie badań naukowych: 

 

 Podjęto działania motywacyjne umacniające badania o międzynarodowej randze (m.in. 

wyróżniono listami gratulacyjnymi młodych pracowników nauki, którzy legitymują się 

wysoką wartością współczynnika Hirscha i publikują w periodykach z tzw. listy 

filadelfijskiej). 
 

 Podjęto działania promocyjne promujące międzynarodowe osiągnięcia naukowe 

pracowników SGH z wykorzystaniem Internetu. 
 

 Zintegrowano działania jednostek administracyjnych wspomagających pozyskiwanie 

i obsługę projektów. Wdrożono system informowania i nadzoru sprzyjający podniesieniu 

efektywności tych jednostek. 

 

3. Działania przewidywane w najbliższym okresie: 

 

 Kontynuowana będzie modernizacja sytemu informatycznego skutkująca zwiększeniem 

sprawności obsługi finansowej w SGH. 
 

 Przeprowadzone zostaną spotkania Rektora z pracownikami administracyjnymi 

zapowiadające kierunek zmian w tej sferze. 
 

 Prowadzone będą prace nad nową oferta dydaktyczną tak by zwiększyć jej atrakcyjność 

oraz znieść nadmierny biurokratyzm procedur Obsługi dydaktyki. 
 

 Opracowany zostanie nowy system sprawozdań nauczycieli akademickich silnie 

motywujący do pozyskiwania przychodów z projektów oraz upraktycznienia 

prowadzonych działań dydaktycznych i badawczych. 
 

 Po ocenie próby przeprowadzonej doraźnie w grudniu 2012, zostanie przygotowana 

procedura przejścia od budżetowania z przyrostowego na zadaniowy, co powinno 

przyspieszyć decentralizację zarzadzania finansami uczelni. 
 

 Po powołaniu nowego Kanclerza przeprowadzenie zmian organizacyjnych w obszarze 

administracji. 
 

 Kontynuacja procesu konsolidacji jednostek naukowych. 
 

 Rozwój systemu usprawnienia obszarów wsparcia dla pozyskiwania i prowadzenia 

projektów badawczych. 
 

 Realizacja tylko niezbędnych zakupy. 
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 Podjęto wstępną decyzję o zainwestowaniu w system informacyjny dotyczący monitoringu 

wykorzystania sal dydaktycznych powiązany z monitoringiem rzeczywistego czasu 

prowadzenia zajęć, a następnie uwzględnianiu tych wyników w systemie ocen 

pracowniczych. 
 

 Przyporządkowano obowiązek przygotowania projektów zawartych w Strategii zmian 

w SGH do poszczególnych Komisji senackich lub specjalnie powołanych w tym celu 

zespołów zadaniowych. 

 

4. Uwagi końcowe: 

 

Strategia racjonalizacji zarządzania finansami SGH z jednej strony jest kontynuacją 

skutecznie procesu prowadzonego od roku 2007, zaś ze strony drugiej - podporządkowana jest 

ogólnej strategii reformy uzgodnionej w czasie wyborów władz akademickich w 2012 roku,  

a w szczególności decentralizacji decyzji, przy starannie prowadzonym monitoringu 

i komunikowaniem jego wyników społeczności akademickiej i decydentom.  

Strategia reformy przewiduje trzy równolegle prowadzone procesy – proces usprawnienia 

funkcjonującego systemu, tak by skutecznie sprostał zadaniom bieżącego funkcjonowania oraz 

zrealizowania reformy, proces ciągłego dostosowywania się do wymogów zmieniających się 

regulacji krajowych oraz do kryteriów procesów akredytacyjnych, wreszcie – proces zmian 

strukturalnych. Powyżej przedstawione działania uwzględniają te trzy perspektywy jednocześnie. 

Proporcje pomiędzy nimi wynikają z wyważenia zasad jakimi chcemy się kierować: 

1/ wykorzystywania wyników przeglądów i wymiernych ocen stanu uczelni umożliwiających 

prowadzenia rachunku kosztów i korzyści oraz planowanie, 2/ partycypacyjnego charakteru 

prowadzonych zmian oraz 3/ szeroko pojmowaną otwartość uczelni i docenienie roli kapitału 

społecznego w każdej perspektywie jej działania. Taka właśnie strategia zmian wyznaczyła 

zadania pierwszego kwartału władz akademickich uczelni, których realizację przedstawia 

niniejszy dokumencie.  

 

 

 


