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Załącznik do uchwały nr 122 Senatu SGH 
z dnia 9 października 2013 r. 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie z realizacji w 2012 r.  

„Strategii zmian w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w latach 2012 – 2015. 

Program naprawczy” w brzmieniu zgodnym z rozporządzeniem MNiSW z dnia 5 

października 2011 r. Dz. U. Nr 243 poz. 1446  

 

 

 

 

 

 

W dniu 14 września 2012 r. Senat SGH zatwierdził „Strategię zmian w Szkole Głównej 
Handlowej w Warszawie w latach 2012-2015. Program naprawczy” w brzmieniu zgodnym z 
rozporządzeniem MNiSW z dnia 5 października 2011 r. Dz. U. Nr 243 poz. 1446, która 
została przesłana do MNiSW w celu zatwierdzenia. W dniu 26 listopada 2012 r. otrzymaliśmy 
odpowiedź, w której Minister przyjmuje do wiadomości przedłoŜony plan, przypominając 
jednocześnie, Ŝe pierwsza ocena jego realizacji będzie dokonana po sprawozdaniu złoŜonym 
łącznie z wykonaniem planu rzeczowo-finansowego Szkoły, czyli w połowie 2013 r. 

Niniejsze sprawozdanie stanowi wypełnienie tego obowiązku. 

 

 

1. ZałoŜenia programu naprawczego  
 

Przygotowując załoŜenia finansowe „Strategii zmian w Szkole Głównej Handlowej w 
Warszawie w latach 2012-2015. Program naprawczy”, określono trzy warianty w odniesieniu 
do przychodów i kosztów. Rok 2012 nie był objęty prognozą ze względu na zbyt krótki okres 
pomiędzy tworzeniem „Strategii…” a końcem roku (ok. 4 miesięcy). Dla 2012 roku podstawą 
do oceny realizacji jest pierwotnie przygotowany plan finansowy Uczelni. Stąd teŜ nie 
odwołujemy się do przyjętego w „Strategii…” III wariantu planu finansowego. Będzie to 
zasadne od 2013 roku.   
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2. Przychody i koszty w 2012 r. na tle załoŜeń programu naprawczego  
 

 
Zarówno przychody, jak i koszty SGH w 2012 roku były niŜsze niŜ zakładano 

pierwotnie w planie finansowym. Przychody razem stanowiły 97,92% planowanych 
przychodów, zaś koszty 96,04%. 
 
Tabela 1: Plan i wykonanie przychodów oraz kosztów w 2012 roku 
 

Wyszczególnienie Plan 2012 Wykonanie 2012
Wykonanie minus 

Plan (w zł)
Wykonanie/Plan 

(w %)
PRZYCHODY RAZEM: 171 279 400,00 167 719 578,97 -3 559 821,03 97,92%
Działalność dydaktyczna, w tym: 152 944 800,00 154 647 369,91 1 702 569,91 101,11%
dotacja edukacyjna i na utrzymanie Uczelni 77 515 300,00 80 503 200,00 2 987 900,00 103,85%
Działalność badawcza 14 334 600,00 10 058 857,13 -4 275 742,87 70,17%
Działalność administracyjna 2 800 000,00 2 410 456,33 -389 543,67 86,09%
Pozostałe przychody operacyjne 800 000,00 545 341,75 -254 658,25 68,17%
Przychody finansowe 400 000,00 57 553,85 -342 446,15 14,39%

KOSZTY (WG RODZAJU)  RAZEM: 173 428 748,59 166 554 462,21 -6 874 286,38 96,04%
ZuŜycie materiałów 9 039 503,65 7 132 590,55 -1 906 913,10 78,90%
Usługi obce 21 599 100,00 16 856 089,98 -4 743 010,02 78,04%
Podatki i opłaty 200 700,00 135 423,44 -65 276,56 67,48%
Wynagrodzenia 105 276 715,74 104 205 393,95 -1 071 321,79 98,98%
Ubezpieczenia społeczne 21 484 081,40 22 059 547,16 575 465,76 102,68%
Koszty delegacji 2 449 141,88 2 229 826,44 -219 315,44 91,05%
Pozostałe koszty 8 982 505,92 9 113 896,29 131 390,37 101,46%
Amortyzacja 3 167 000,00 2 701 551,20 -465 448,80 85,30%
Zmiana stanu produktów* 0,00 249 106,11 249 106,11 -
Pozostałe koszty operacyjne 700 000,00 1 041 404,21 341 404,21 148,77%
Koszty finansowe 530 000,00 829 632,88 299 632,88 156,53%
PODATEK DOCHODOWY 20 000,00 12 714,00 -7 286,00 63,57%
WYNIK FINANSOWY NETTO -2 169 348,59 1 152 402,76 3 321 751,35  -

* nie podlega planowaniu  
 
 

W przypadku przychodów wykonanie przekraczające plan osiągnięto w odniesieniu do 
działalności dydaktycznej (101,11%), głównie dzięki wyŜszej dotacji edukacyjnej i na 
utrzymanie Uczelni (103,85% planu). Jest to najwaŜniejsza pozycja w przychodach. WyŜsze 
od planu były takŜe przychody ze studiów magisterskich oraz projektów dydaktycznych 
finansowanych z UE (odpowiednio o: 17,77% i 10,84%). Poziom przychodów z tytułu 
studiów doktoranckich oraz podyplomowych był niŜszy od planu (odpowiednio o: 16,93% i 
11,60%). Przychody z tytułu studiów licencjackich i pozostałe przychody dydaktyczne były 
zasadniczo zgodne z planem.  

Przychody z działalności badawczej były niŜsze od planu o 29,83%, głównie na skutek 
znacząco niŜszej dotacji badawczej (o 33,27%) i wartości zewnętrznych umów naukowo-
badawczych (o 34,12%).  

Przychody z działalności administracyjnej były niŜsze o 13,91% w porównaniu z planem, 
głównie na skutek niŜszych przychodów z tytułu wynajmu sal. Pozostałe przychody 
operacyjne i przychody finansowe zostały zrealizowane znacząco poniŜej planu (odpowiednio 
o: 31,83% i 85,61% poniŜej wartości planowanych), ale stanowią one marginalną pozycję w 
planie.  
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W odniesieniu do kosztów, pozycja o największym znaczeniu – wynagrodzenia – została 
zrealizowana w 98,98%, a więc zasadniczo zgodnie z planem. Nieznacznie powyŜej planu 
zostały wykonane koszty związane z ubezpieczeniami społecznymi i koszty pozostałe 
(odpowiednio o 2,68% i 1,46% powyŜej planu).  

Pozostałe pozycje kosztów – dzięki dyscyplinie kosztowej – zostały wykonane znacząco 
poniŜej planu. W największym stopniu dotyczy to pozycji usługi obce (21,96% poniŜej planu) 
oraz zuŜycia materiałów (21,10% poniŜej planu). Największą kwotowo oszczędność 
osiągnięto w pozycji remonty budynków (1.478.281 zł; wykonanie planu 11,62%). NaleŜy 
mieć jednak na względzie, Ŝe dalsze oszczędności w pewnych kategoriach kosztów 
wpływałyby na pogorszenie warunków studiowania i pracy (m.in. remonty, serwisy, zakup 
ksiąŜek, zakup materiałów dydaktyczno-naukowych, wyposaŜenie).  

Znacząco powyŜej planu kształtowały się pozostałe koszty operacyjne (o 48,77%) oraz 
koszty finansowe (o 56,53%). W przypadku pozostałych kosztów operacyjnych znaczący 
wpływ na przekroczenie planu miała konieczność utworzenia rezerwy na sprawy sądowe i 
sporne (516.846,83 zł). W przypadku kosztów finansowych przekroczenie planu 
(i jednocześnie jego niewykonanie po stronie przychodów finansowych) wynikało ze zmiany 
wartości salda róŜnic kursowych, które w 2012 r. było ujemne (283.277,08 zł) wobec zysków 
z tego tytułu w 2011 r. na poziomie 474.422,47 zł. W planie finansowym zakładano zbliŜoną 
wielkość zysków z tego tytułu.  

Łącznie wynik finansowy netto Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie był wg stanu 
na 31 grudnia 2012 r. znacząco wyŜszy od pierwotnie planowanego. Wynik finansowy netto 
osiągnięty za 2012 r. wyniósł 1.152.402,76 zł wobec planowanej straty rzędu 
2.169.348, 59 zł. Głównie przyczyniły się do tego wyŜsza dotacja dydaktyczna i na 
utrzymanie Uczelni oraz niŜsze koszty usług obcych oraz zuŜycia materiałów.  

NaleŜy jednocześnie dodać, Ŝe w 2012 r. po raz pierwszy zawiązano rezerwę na przyszłe 
świadczenia emerytalne i podobne co skutkowało dokonaniem korekty równieŜ wyniku lat 
ubiegłych. 
 
 
3. Podjęte w 2012 r. działania zmierzające do zwiększenia przychodów   
 

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 moŜliwa 
będzie po zakończeniu roku, 

• głównym celem jest jak najszybsze zwiększenie przychodów oraz racjonalizacja 
kosztów, 

• zwiększenie efektywności funkcjonowania Uczelni wymaga zmian organizacyjnych 
zarówno w sensie osobowym, jak i proceduralnym, co pociąga za sobą konieczność 
dokonania przeglądów, 

• zmiany oparte powinny być o zasady spójności, czyli równoległe realizowanie 
procesów: usprawniających organizację, dostosowujących Uczelnię do standardów 
międzynarodowych oraz reformujących Szkołę, 

• prace prowadzone będą w sposób partycypacyjny, w oparciu o precyzyjny rachunek 
kosztów i korzyści oraz uzgodnioną wizję zmian. 

W związku z powyŜszym zdecydowano o podjęciu równoległych działań w wielu 
obszarach. Zostały one wymienione poniŜej. 
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W zakresie zdobywania nowych przychodów: 
 

• W wyniku uwzględnienia protestu SGH dotyczącego projektu finansowanego w ramach 
PO KL na wdroŜenie zintegrowanego systemu informacyjnego 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 złoŜonych 
wniosków o granty znacznie wzrosła w ostatnim okresie. W okresie pierwszych 
dziewięciu miesięcy roku złoŜone wnioski objęły budŜety dla SGH ok. 15,4 mln zł, zaś 
w okresie niespełna trzech kolejnych miesięcy kwotę 14,5 mln zł. 

 

• Zmodyfikowano proces konstruowania budŜetu, dąŜąc do przechodzenia od podejścia 
przyrostowego do zadaniowego. 

 

• Przeprowadzono analizy procesu rekrutacji w celu rekonstrukcji polityki działań 
promocyjnych.  

 
W zakresie współpracy międzyuczelnianej i międzynarodowej: 
 

• Kontynuowano aktywny udział w globalnych organizacjach uczelni ekonomicznych 
PIM1 i CEMS2. 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 
w SGH), KRASP oraz KRUW. Podjęto regularne kontakty z kierownictwami 
Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej skupione wokół wymiany 
doświadczeń oraz planowania wspólnych przychodów.  

 

• Zainaugurowano funkcjonowanie Taiwan-European Union Studies Centre. 
 

• Nawiązano współpracę z prestiŜowymi 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 r.), rewitalizowano współpracę z 
University of Minnesota z USA.  

 
W zakresie współpracy z biznesem: 
 

• Dokonano przeglądu dwustronnych relacji z partnerami biznesowymi SGH i 
rozpoczęto przygotowywanie nowych przedsięwzięć wielostronnych. 

                                                 
1 Partnership in Management – od 1996 r. SGH była regularnie obserwatorem na spotkaniach PIM. Od 
roku 2001r. SGH jest pełnoprawnym członkiem PIM. Dzięki członkostwu w PIM moŜliwa jest 
wymiana studencka z bardzo dobrymi uczelniami.  
2 W 1996 r. SGH przystąpiło do Global Alliance CEMS (28 uczelni i ponad 60 partnerów 
korporacyjnych i społecznych). Członkiem CEMS jest tylko jedna, w załoŜeniu wiodąca uczelnia 
ekonomiczna w kraju. W efekcie jest to ekskluzywny i prestiŜowy klub zrzeszający najlepsze uczelnie 
z Europy, Azji, Ameryki Północnej i Południowej oraz z Australii. 
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• 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. wyróŜniono listami gratulacyjnymi młodych pracowników nauki, którzy 
legitymują się wysoką wartością współczynnika Hirscha i publikują w periodykach 
z tzw. listy filadelfijskiej). 
 

• Podjęto działania promocyjne upowszechniające międzynarodowe osiągnięcia 
naukowe pracowników SGH z wykorzystaniem Internetu. 

 

• Zintegrowano działania jednostek administracyjnych wspomagających pozyskiwanie i 
obsługę projektów. WdroŜono system informowania i nadzoru sprzyjający 
podniesieniu efektywności tych jednostek. 

 
 
4. Podjęte w 2012 r. działania w celu optymalizacji kosztów   
 

Równolegle podjęto szereg działań, których głównym celem było ograniczenie kosztów 
funkcjonowania SGH. W związku z powyŜszym: 

 
• wprowadzono dodatkowy ścisły nadzór Rektorski nad przyjmowaniem zobowiązań oraz 

wydatkami Uczelni; 
 

• wstrzymano przyjmowanie nowych pracowników; 
 

• władze rektorskie działały w zmniejszonym składzie, co pozwoliło na zmniejszenie 
stałych kosztów zarządzania uczelnią o kwotę ok. 100 tys. zł rocznie; 

 

• realizowano tylko niezbędne zakupy, które wynikały z uregulowań zewnętrznych (np. 
licencje). 

 
Podjęto jednocześnie inicjatywy zmierzające do usprawnienia organizacji: 

 
• rozpoczęto proces reformowania struktury SGH zmierzający do wydzielenia trzech 

szkół o wysokim stopniu autonomii w sferze zarządzania, prowadzący do wyŜszej 
efektywności prowadzonych procesów i zwiększonej zdolności pozyskiwania 
przychodów; przyjęto zasadę partycypacyjnego procesu reformowania i wykorzystania 
obecnej struktury akademickiej w celu wypracowania rozwiązań racjonalizujących 
zwłaszcza w obszarze decentralizacji decyzji zarządczych, wzmocnienia nadzoru 
centralnego i monitorowania efektywności administrowania i procesu kontroli kosztów; 
proces decentralizacji wprowadzany jest na bieŜąco – 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, poza koniecznymi 
wyjątkami zrezygnowano z działania przez system pełnomocników i dodatkowych ciał 
doradczych, wprowadzono zwiększony zakres odpowiedzialności organów Uczelni, 
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wprowadzono system regularnych odpraw i mechanizmu koordynacji 
międzyjednostkowych, których liczbę zwiększono w zakresie pozyskiwania projektów 
finansowanych przez źródła zewnętrzne; 

 

• wprowadzono nową politykę informacyjną jako narzędzie nadzoru społecznego nad 
działaniami władz i administracji Uczelni; usprawniono funkcjonowanie Biuletynu 
Informacji Publicznej oraz przyjęto i wdroŜono proces regularnego prezentowania 
najbliŜszych zadań władz akademickich i centralnych jednostek administracyjnych 
(kwestura, rekrutacja); 

 

• 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 – zaangaŜowano 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) realizowanie 
przedstawionych planów pracy, d) okresowe przedstawianie Senatowi efektów pracy;  

 

• podjęto działania kadrowo-płacowe w celu utrzymania kadr IT; w tym obszarze 
dokonano teŜ wstępnej oceny potrzeb kadrowych, moŜliwości korzystania z systemu 
zlecania zadań praktykantom, prowadzone są takŜe przygotowania do audytu 
rozpoczynanych i prowadzonych projektów; 

 

• w kolegiach rozpoczęto proces konsolidacji mało licznych jednostek naukowych;  
 

• ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Kanclerza SGH.  
 
 
5. Podjęte w 2012 r. działania w celu dostosowania poziomu zatrudnienia i 

wynagrodzeń w poszczególnych grupach pracowników do zakresu i skali zadań 
realizowanych przez Uczelnię   
 

W sierpniu 2012 r. Rektor-elekt zaproponował współpracę ciał kolegialnych w celu 
usprawnienia działalności naukowo-dydaktycznej. Przeprowadzono ocenę kadry naukowo-
dydaktycznej za 2012 r. oraz dodatkowo szczegółową ocenę w związku z parametryzacją 
jednostek. Przekazano kolegiom zestawienia dotyczące obciąŜenia dydaktycznego jednostek i 
poszczególnych pracowników w celu wyciągnięcia wniosków. Zdecentralizowano system 
analizy obciąŜeń dydaktycznych z punktu widzenia efektywności i celowości. Sformułowano 
informację o efektach działań pełnomocników oceny procesu dydaktycznego i wykonania 
pensum. Opracowano własnymi siłami Uczelni informatyczny system elektronicznych 
sprawozdań pracowników z wykonania pensum. System jest przygotowany do wdroŜenia i 
poddawany obecnie testom końcowym. Ponadto uruchomiono system informatyczny 
umoŜliwiający symulację skutków decyzji kadrowych w obszarze realizacji zadań 
dydaktycznych. Na bieŜąco dokonywany jest przegląd kadr w jednostkach. W procesie 
zatrudniania pracowników władze Uczelni uwzględniają kryteria realizacji pensum 
dydaktycznego. 
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W celu usprawnienia obsługi procesu dydaktycznego i badawczego zbudowano zespoły 
składające się z osób pochodzących z róŜnych jednostek Uczelni. Przesunięto nadzór w ręce 
kierownictwa Uczelni, usprawniono relacje z Centrum Informatycznym i Kwesturą. 
Postanowiono o powierzeniu obowiązków Kanclerza specjaliście w zakresie zarządzania 
znającemu specyfikę Uczelni oraz mocne i słabe strony jej administracji. Zadaniem Kanclerza 
będzie dokonanie przeglądu kadrowego wszystkich jednostek, które stanowić będą podstawę 
do przyjęcia przez Uczelnię nowego regulaminu organizacyjnego podnoszącego efektywność 
obsługi procesu dydaktycznego i procesu badawczego. Przygotowano wstępne załoŜenia 
systemu ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, który 
zostanie wdroŜony w 2013 r.  

 
 

6. Podjęte w 2012 r. działania w celu dostosowania posiadanego majątku 
ruchomego i nieruchomego do rodzaju i skali realizowanych zadań oraz 
uzasadnionego zapotrzebowania, z uwzględnieniem sposobu rozporządzenia 
niedostatecznie wykorzystywanymi składnikami majątku 
 

Zgodnie z przyjętą strategią zmian w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w latach 
2012-2015 przeprowadzono inwentaryzację majątku Uczelni. Powołano komisje 
inwentaryzacyjne i kasacyjne, które dokonały przeglądu majątku Uczelni oraz wskazały 
zuŜyte elementy do likwidacji. 

 
Przygotowano załoŜenia dokładnej analizy wykorzystania powierzchni uŜytkowych 

Uczelni, która umoŜliwi precyzyjne określenie kosztów ich utrzymania oraz racjonalizację 
wykorzystania w przyszłości. 

. 
Podjęto prace nad uporządkowaniem i kontynuacją procesu informatyzacji SGH, 

definiując priorytetowe obszary wdroŜeń, m.in. w zakresie ewidencji i kontroli majątku, 
środków trwałych i wyposaŜenia.  

 
 

7. Redukcja zadłuŜenia – osiągnięcie wymaganych poziomów wielkości 
i wskaźników finansowych na tle załoŜeń strategii    
 

Jednym z zasadniczych celów wdraŜanej przez SGH strategii jest redukcja zadłuŜenia. 
Rosnące zadłuŜenie, przekładając się na wysokie koszty jego bieŜącej obsługi, stanowić moŜe 
kluczowe zagroŜenie dla kontynuacji działalności przez jakiekolwiek przedsiębiorstwo.  

 
W tym kontekście przywołać naleŜy następujące fakty: 

• zgodnie ze sprawozdaniami SGH za 2012 r. nie występują – w dającej się przewidzieć 
przyszłości – okoliczności wskazujące na ryzyko zagroŜenia prowadzenia działalności 
przez Szkołę (niemoŜność obsługi zadłuŜenia, jeśli miałaby mieć miejsce, stanowiłaby 
taką właśnie okoliczność); 

 

• SGH dokonała skokowej obniŜki sumarycznych zobowiązań w 2012 r. – co waŜniejsze, 
poprawiła się struktura długu (wydłuŜył się jego zagregowany horyzont czasowy); 

 

• wzrost ogólnych zobowiązań i rezerw na zobowiązania w 2012 r. wynikał właśnie 
z tych ostatnich (tj. utworzenia rezerw na świadczenia emerytalne i podobne, co stanowi 
ostroŜną, konserwatywną praktykę rachunkową, a takŜe element restrukturyzacji 
kosztów zatrudnienia w ramach podejmowanych długofalowych działań naprawczych); 
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• stopniowej poprawie ulega zdolność obsługi zadłuŜenia w ujęciu dynamicznym (tj. przy 
uwzględnieniu coraz lepszych, choć wciąŜ ujemnych, przepływów pienięŜnych 
generowanych z działalności operacyjnej); 
 

• program naprawczy SGH nastawiony jest na uzyskanie trwałej równowagi finansowej, 
co implikuje kontynuację inwestycji prorozwojowych, nawet jeśli ich wstrzymanie lub 
zaprzestanie wiązałoby się z szybką redukcją zobowiązań i poprawą kluczowych 
wskaźników. 

 
Ilustrując wymienione spostrzeŜenia w sposób bardziej szczegółowy, zauwaŜyć trzeba 

(tabela 2): 
• spadek aktywów obrotowych (zarówno w odniesieniu do niepłynnych, jak i płynnych 

kategorii tych środków); 
• dynamiczny wzrost wartości środków trwałych w budowie (co stanowi element 

prorozwojowych elementów strategii Szkoły); 
• powiększenie dźwigni finansowej uwzględniającej utworzone, podyktowane dobrymi 

praktykami rezerwy na zobowiązania (ich zawiązanie jest wynikiem ostroŜności 
w formułowaniu prognoz, raczej niŜ zobowiązaniem finansowym sensu stricto); 

• skokowy spadek zobowiązań długoterminowych oraz niewielkie obniŜenie zobowiązań 
krótkoterminowych (jedno ze skutecznie realizowanych zadań przyjętej strategii); 

• względnie statyczny poziom rozliczeń międzyokresowych przychodów (RMP), które – 
zaliczając się formalnie do pasywów i charakteryzując się znaczną skalą – świadczą o 
skutecznym poszukiwaniu przez SGH źródeł rentowności; 

• śladowy spadek wartości aktywów ogółem; 
• istotną redukcję wartości funduszy własnych. 

 
Tabela 2: Wybrane pozycje rachunkowe SGH w latach 2011-2012  
 

Wybrane pozycje rachunkowe 2011 2012 2012/2011 (%) 

aktywa obrotowe        22 669 960,20              19 135 898,15    -15,59% 

środki trwałe w budowie             485 721,17                 4 355 712,23    796,75% 

zobowiązania i rezerwy na zobowiązania        65 639 018,10              74 726 737,25    13,84% 

zobowiązania ogółem        28 203 255,89              24 220 966,42    -14,12% 

rezerwy na zobowiązania          2 169 433,58         13 328 737,61    614,39% 
zobowiązania długoterminowe          5 896 284,41                 2 401 325,60    -59,27% 

zobowiązania krótkoterminowe        22 306 971,48              21 819 640,82    -2,18% 

krótkoterminowe RMP        35 266 328,63              37 177 033,22    5,42% 

aktywa ogółem     105 195 969,67            103 396 229,72    -2% 

fundusz własny        39 556 951,57              28 669 492,47    -28% 

Źródło: sprawozdania finansowe SGH za lata 2011-2012. 
 

Odnosząc opisywane kategorie rachunkowe do pozycji ekonomicznej Szkoły, warto 
posłuŜyć się wskaźnikami dźwigni finansowej (tj. proporcji zobowiązań w strukturze 
finansowej SGH), jak i miarami płynności finansowej (tj. zdolności do terminowej obsługi 
zobowiązań). W tym kontekście SGH cechowała się w 2012 r. (wobec poprzedzającego roku; 
tabela 3): 

• ograniczonym udziałem zobowiązań w aktywach ogółem (co znamionuje względnie 
niewielkie, sumaryczne obciąŜenie majątku Szkoły wymagalnymi cięŜarami 
finansowymi); 
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• niŜszym, choć wciąŜ bezpiecznym (np. na tle średnich ogólnogospodarczych) 
wskaźnikiem płynności bieŜącej; 
 

• rosnącym, istotnym pod względem wpływu obciąŜeniem funduszu własnego 
zobowiązaniami Szkoły; 

 

• praktycznie niezmiennym (w ujęciu historycznym), choć wciąŜ za wysokim, 
wskaźnikiem, jaki postulowany jest w ramach odnośnego rozporządzenia MNiSW 
w sprawie zakresu i realizacji programu naprawczego. 

 
Tabela 3. Wybrane wskaźniki płynności oraz dźwigni finansowej SGH w latach 2011-2012 
 

Wybrane wskaźniki 2011 2012 2012/2011 (%) 

wskaźnik płynności bieŜącej 1,02 0,88 -13,70% 

wskaźnik zobowiązania/aktywa 0,62 0,72 15,83% 

wskaźnik zobowiązania/fundusz własny 1,66 2,61 57,08% 

wskaźnik z Rozporządzenia MNiSW 2,49 2,51 0,41% 

Źródło: obliczenia na podstawie danych finansowych SGH za lata 2011-2012. 
 

Konstrukcja wymienionego wskaźnika skłania do sformułowania następujących, dwóch 
spostrzeŜeń: 

• dyskusyjna metodyka: nie jest głównym przedmiotem niniejszego opracowania 
rozwaŜanie funkcjonalności wymaganego (w ramach działań naprawczych) wskaźnika, 
nie da się jednakŜe uciec od jego nieintuicyjności w kontekście inicjatyw 
podejmowanych dla trwałej poprawy płynności finansowej SGH (rozliczenia 
międzyokresowe przychodów, RMP, są przecieŜ funkcją skutecznego rozwoju w SGH 
studiów podyplomowych: rentownych, prestiŜowych, waŜnych z perspektywy retencji 
wysoko wykwalifikowanej kadry i korzystnych z punktu widzenia dynamiki przepływów 
pienięŜnych – vide: płatności z góry); 
 

• wyłączenie RMP z kalkulacji ww. wskaźnika skutkuje spadkiem jego poziomów poniŜej 
jedności, co koresponduje z celami ekonomicznymi zapisanymi w ww. rozporządzeniu. 
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8. Zakończenie    

 
Strategia racjonalizacji zarządzania finansami SGH z jednej strony jest kontynuacją 

skutecznie prowadzonego od roku 2007 procesu, 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 bieŜącego 
funkcjonowania oraz zrealizowania reformy, proces ciągłego dostosowywania się do 
wymogów zmieniających się regulacji krajowych oraz do kryteriów procesów 
akredytacyjnych, wreszcie – proces zmian strukturalnych. PowyŜej przedstawione działania 
uwzględniają te trzy perspektywy jednocześnie. Proporcje pomiędzy nimi wynikają z 
wywaŜenia zasad jakimi chcemy się kierować: 1) wykorzystywania wyników przeglądów i 
wymiernych ocen stanu Uczelni umoŜliwiających prowadzenia rachunku kosztów i korzyści 
oraz planowanie, 2) partycypacyjnego charakteru prowadzonych zmian oraz 3) szeroko 
pojmowaną otwartość Uczelni i docenienie roli kapitału społecznego w kaŜdej perspektywie 
jej działania. Taka właśnie strategia zmian wyznaczyła zadania pierwszego kwartału władz 
akademickich Uczelni, których realizację przedstawia niniejszy dokumencie.  

W „Strategii zmian w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w latach 2012-2015. 
Program naprawczy” określono harmonogram realizacji programu naprawczego Szkoły 
Głównej Handlowej w Warszawie w podziale na zdefiniowanych 21 działań wraz z 
terminami ich realizacji określonymi głównie na 2013 r. Przewiduje się, Ŝe ich realizacja 
przyniesie w kolejnych latach poprawę kondycji finansowej Uczelni. 


