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Załącznik do uchwały nr 231 Senatu SGH 

z dnia 25 czerwca 2014 r. 

 

 

 

 

Sprawozdanie z realizacji w 2013 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). 

Niniejsze sprawozdanie stanowi wypełnienie obowiązku rocznej oceny jego 

realizacji i przyjmowane jest przez Senat SGH łącznie z wykonaniem planu rzeczowo-

finansowego Szkoły za 2013 rok. 

 

 

1. Założenia programu naprawczego  

 

Przygotowując założenia finansowe „Strategii zmian w Szkole Głównej Handlowej  

w Warszawie w latach 2012-2015. Program naprawczy”, określono trzy warianty  

w odniesieniu do przychodów i kosztów. W tabelach 1-3 przedstawiono rok 2013 na tle 

przyjętych w „Strategii…” wariantów planu finansowego, a następnie omówiono 

wykonanie planu w odniesieniu do wariantu 3.   
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2. Przychody i koszty w 2013 r. na tle założeń programu naprawczego  

Tabela 1. Plan i wykonanie przychodów oraz kosztów w 2013 roku w stosunku do wariantu 1 

WYSZCZEGÓLNIENIE Plan 2013 Wykonanie 2013 
Wykonanie 
minus Plan  

(w zł) 

Wykonanie / 
Plan (w %) 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA 150 158 946 158 815 007 8 656 061 106% 

dotacja z budżetu państwa na kształcenie studentów i 

utrzymanie Uczelni 
85 655 677 86 237 800 582 123 101% 

studia licencjackie 7 628 480 8 777 121 1 148 641 115% 

studia magisterskie 9 628 887 13 284 055 3 655 168 138% 

studia w języku angielskimi studenci zagraniczni 1 760 000 976 035 -783 965 55% 

studia doktoranckie 5 728 014 4 198 940 -1 529 074 73% 

studnia podyplomowe 23 234 680 25 031 149 1 796 469 108% 

projekty dydaktyczne finansowane z UE 7 000 000 8 849 718 1 849 718 126% 

pozostałe przychody dydaktyczne 9 523 209 11 460 189 1 936 980 120% 

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA 14 334 645 9 051 944 -5 282 701 63% 

dotacja z budżetu państwa na badania własne i statutowe 8 767 015 4 773 408 -3 993 607 54% 

granty ministerialne/NCN/NCBiR 2 256 524 2 209 684 -46 840 98% 

projekty naukowe finansowane z UE 1 100 000 406 644 -693 356 37% 

umowy zewnętrzne naukowo-badawcze 1 339 083 1 110 319 -228 764 83% 

pozostała działalność naukowo-badawcza 872 024 551 889 -320 135 63% 

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA 2 600 000 1 892 209 -707 791 73% 

wynajem sal 1 800 000 1 533 872 -266 128 85% 

reklama 600 000 239 084 -360 916 40% 

biblioteka 200 000 119 253 -80 747 60% 

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE 800 000 1 864 761 1 064 761 233% 

PRZYCHODY FINANSOWE 250 000 20 338 -229 662 8% 

RAZEM 168 143 591 171 644 259 3 500 668 102% 

KOSZTY (W UJĘCIU RODZAJOWYM)     

zużycie materiałów i energii 9 039 504 6 859 434 -2 180 070 76% 

usługi obce 21 599 149 16 076 402 -5 522 747 74% 

podatki i opłaty 207 725 108 221 -99 504 52% 

wynagrodzenia 113 629 335 108 930 891 -4 698 444 96% 

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz 

pracowników 
23 123 570 23 833 225 709 655 103% 

koszty delegacji 2 449 142 2 470 511 21 369 101% 

pozostałe koszty rodzajowe 8 982 506 8 230 331 -752 175 92% 

amortyzacja 3 277 845 2 627 981 -649 864 80% 

RAZEM 182 308 775 169 136 997 -13 171 778 93% 

WYNIK DZIAŁALNOŚCI (PODSTAWOWEJ) - 14 165 184 1 604 303 15 769 487  

WYNIK FINANSOWY - 14 895 521 1 256 818 16 152 339  

 

 



3 

Tabela 2. Plan i wykonanie przychodów oraz kosztów w 2013 roku w stosunku do wariantu 2 

WYSZCZEGÓLNIENIE Plan 2013 
Wykonanie 

2013 

Wykonanie 
minus Plan (w 

zł) 

Wykonanie / 
Plan (w %) 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA 155 172 415 158 815 007 3 642 592 102% 

dotacja z budżetu państwa na kształcenie studentów i 
utrzymanie Uczelni 

85 655 677 86 237 800 582 123 101% 

studia licencjackie 7 834 449 8 777 121 942 672 112% 

studia magisterskie 9 888 867 13 284 055 3 395 188 134% 

studia w języku angielskimi studenci zagraniczni 1 807 520 976 035 -831 485 54% 

studia doktoranckie 5 728 014 4 198 940 -1 529 074 73% 

studnia podyplomowe 23 234 680 25 031 149 1 796 469 108% 

projekty dydaktyczne finansowane z UE 11 500 000 8 849 718 -2 650 282 77% 

pozostałe przychody dydaktyczne 9 523 209 11 460 189 1 936 980 120% 

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA 14 334 645 9 051 944 -5 282 701 63% 

dotacja z budżetu państwa na badania własne i statutowe 8 767 015 4 773 408 -3 993 607 54% 

granty ministerialne/NCN/NCBiR 2 256 524 2 209 684 -46 840 98% 

projekty naukowe finansowane z UE 1 100 000 406 644 -693 356 37% 

umowy zewnętrzne naukowo-badawcze l 339 083 1 110 319 -228 764 83% 

pozostała działalność naukowo-badawcza 872 024 551 889 -320 135 63% 

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA 2 600 000 1 892 209 -707 791 73% 

wynajem sal 1 800 000 1 533 872 -266 128 85% 

reklama 600 000 239 084 -360 916 40% 

biblioteka 200 000 119 253 -80 747 60% 

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE 800 000 1 864 761 1 064 761 233% 

PRZYCHODY FINANSOWE 250 000 20 338 -229 662 8% 

RAZEM 173 157 060 171 644 259 -1 512 801 99% 

KOSZTY (W UJĘCIU RODZAJOWYM)     

zużycie materiałów i energii 9 039 504 6 859 434 -2 180 070 76% 

usługi obce 21 599 149 16 076 402 -5 522 747 74% 

podatki i opłaty 207 725 108 221 -99 504 52% 

wynagrodzenia 111 334 301 108 930 891 -2 403 410 98% 

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz 
pracowników 

22 656 530 23 833 225 1 176 695 105% 

koszty delegacji 2 449 142 2 470 511 21 369 101% 

pozostałe koszty rodzajowe 8 982 506 8 230 331 -752 175 92% 

amortyzacja 3 277 845 2 627 981 -649 864 80% 

RAZEM 179 546 702 169 136 997 -10 409 705 94% 

WYNIK DZIAŁALNOŚCI (PODSTAWOWEJ) - 6 389 642 1 604 303 7 993 945  

WYNIK FINANSOWY - 7 119 980 1 256 818 8 376 798  
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Tabela 3. Plan i wykonanie przychodów oraz kosztów w 2013 roku w stosunku do wariantu 3 

WYSZCZEGÓLNIENIE Plan 2013 Wykonanie 2013 
Wykonanie 

minus Plan (w 
zł) 

Wykonanie / 
Plan (w %) 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA 155 172 415 158 815 007 3 642 592 102% 

dotacja z budżetu państwa na kształcenie studentów i 
utrzymanie Uczelni 

85 655 677 86 237 800 582 123 101% 

studia licencjackie 7 834 449 8 777 121 942 672 112% 

studia magisterskie 9 888 867 13 284 055 3 395 188 134% 

studia w języku angielskimi studenci zagraniczni 1 807 520 976 035 -831 485 54% 

studia doktoranckie 5 728 014 4 198 940 -1 529 074 73% 

studnia podyplomowe 23 234 680 25 031 149 1 796 469 108% 

projekty dydaktyczne finansowane z UE 11 500 000 8 849 718 -2 650 282 77% 

pozostałe przychody dydaktyczne 9 523 209 11 460 189 1 936 980 120% 

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA 14 694 206 9 051 944 -5 642 262 62% 

dotacja z budżetu państwa na badania własne i statutowe 8 767 015 4 773 408 -3 993 607 54% 

granty ministerialne/NCN/NCBiR 2 482 176 2 209 684 -272 492 89% 

projekty naukowe finansowane z UE 1 100 000 406 644 -693 356 37% 

umowy zewnętrzne naukowo-badawcze 1 472 991 1 110 319 -362 672 75% 

pozostała działalność naukowo-badawcza 872 024 551 889 -320 135 63% 

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA 2 600 000 1 892 209 -707 791 73% 

wynajem sal 1 800 000 1 533 872 -266 128 85% 

reklama 600 000 239 084 -360 916 40% 

biblioteka 200 000 119 253 -80 747 60% 

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE 800 000 1 864 761 1 064 761 233% 

PRZYCHODY FINANSOWE 250 000 20 338 -229 662 8% 

RAZEM 173 516 620 171 644 259 -1 872 361 99% 

KOSZTY (W UJĘCIU RODZAJOWYM)     

zużycie materiałów i energii 9 039 504 6 859 434 -2 180 070 76% 

usługi obce 21 599 149 16 076 402 -5 522 747 74% 

podatki i opłaty 207 725 108 221 -99 504 52% 

wynagrodzenia 111 334 301 108 930 891 -2 403 410 98% 

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz 
pracowników 

22 656 530 23 833 225 1 176 695 105% 

koszty delegacji 2 449 142 2 470 511 21 369 101% 

pozostałe koszty rodzajowe 8 982 506 8 230 331 -752 175 92% 

amortyzacja 3 277 845 2 627 981 -649 864 80% 

RAZEM 179 546 702 169 136 997 -10 409 705 94% 

WYNIK DZIAŁALNOŚCI (PODSTAWOWEJ) - 6 030 082 1 604 303 7 634 385  

WYNIK FINANSOWY - 6 760 419 1 256 818 8 017 237  
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Zrealizowane przychody SGH w 2013 roku były niższe niż zakładano pierwotnie  

w wariancie 3. „Strategii zmian…”. Przychody razem stanowiły 99% planowanych 

przychodów. Realizacja zaplanowanych kosztów działalności operacyjnej okazała się 

być również niższa od planu i stanowiła 94%. 

W przypadku przychodów wykonanie przekraczające plan osiągnięto w odniesieniu 

do działalności dydaktycznej (102% planu), głównie dzięki wyższym przychodom ze 

studiów magisterskich (134% planu), studiów licencjackich (112% planu) oraz wyższej 

dotacji podstawowej (101% planu). Wyższe od planowanych były także przychody ze 

studiów podyplomowych (108% planu). Poziom przychodów z tytułu studiów 

doktoranckich oraz studiów w języku angielskim był niższy od planu (odpowiednio 73%  

i 54% planu). Pozostałe przychody dydaktyczne były zrealizowane na wyższym, niż 

zaplanowano, poziomie.  

Przychody z działalności badawczej były niższe od planu o 38%, głównie na skutek 

znacząco niższej dotacji badawczej (54% planu) i wartości projektów naukowych 

finansowanych ze środków UE (37% planu).  

Przychody z działalności administracyjnej były niższe o 27% w porównaniu  

z planem, głównie na skutek niższych przychodów z tytułu reklamy. Pozostałe 

przychody operacyjne zostały zrealizowane znacząco powyżej planu (233% planu), 

zaplanowane przychody finansowe zrealizowały się tylko w niewielkim stopniu  

(8% planu).  

W odniesieniu do kosztów, pozycja o największym znaczeniu – wynagrodzenia – 

została zrealizowana w 98%, a więc zasadniczo zgodnie z planem. Nieznacznie 

powyżej planu zostały wykonane koszty związane z ubezpieczeniami społecznymi  

i koszty delegacji (odpowiednio o 5% i 1% powyżej planu).  

Pozostałe pozycje kosztów – dzięki dyscyplinie kosztowej i poczynionym 

oszczędnościom – zostały wykonane znacząco poniżej planu. W największym stopniu 

dotyczy to pozycji podatki i opłaty (52% planu) usługi obce (74% planu) oraz zużycia 

materiałów i energii (76% planu). Należy mieć jednak na względzie, że dalsze 

oszczędności w pewnych kategoriach kosztów wpływałyby na pogorszenie warunków 

studiowania i pracy (m.in. remonty, serwisy, zakup książek, zakup materiałów 

dydaktyczno-naukowych, wyposażenie).  

Łącznie wynik finansowy netto Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie był wg 

stanu na 31 grudnia 2013 r. znacząco wyższy od pierwotnie planowanego. Wynik 

finansowy netto osiągnięty za 2013 r. wyniósł 1.256.817,88 zł wobec planowanej 

straty rzędu 6.760.419,00 zł  
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3. Podjęte w 2013 r. działania zmierzające do zwiększenia przychodów   

Aby zracjonalizować działania w drugim roku realizacji „Strategii…” określono 

następujące kryteria wyboru priorytetów: 

 rzeczywista ocena stanu finansów Uczelni wymaga wprowadzenia nowoczesnych 

rozwiązań informatycznych, 

 głównym celem jest jak najszybsze zwiększenie przychodów oraz dalsza 

racjonalizacja kosztów, 

 zwiększenie efektywności funkcjonowania Uczelni wymaga zmian organizacyjnych 

zarówno w sensie osobowym, jak i proceduralnym, co pociąga za sobą 

konieczność dokonania przeglądów oraz wprowadzenia szeregu regulacji, 

 zmiany oparte powinny być na zasadach spójności, czyli równoległego 

realizowania procesów: usprawniających organizację, dostosowujących Uczelnię 

do standardów międzynarodowych oraz reformujących Szkołę, 

 prace prowadzone będą w sposób partycypacyjny, na podstawie precyzyjnego 

rachunku kosztów i korzyści oraz uzgodnionej wizji zmian. 

W związku z powyższym zdecydowano o podjęciu równoległych działań w wielu 

obszarach. Zostały one wymienione poniżej. 

 

W zakresie zdobywania nowych przychodów 

 Otrzymano 2 mln zł w konkursie na najlepsze programy studiów dostosowane do 

Krajowych Ram Kwalifikacji dla kierunków: finanse i rachunkowość oraz metody 

ilościowe i systemy informatyczne.  

 Podjęto pilotażowe wdrożenia projektowego systemu pracy w obszarze obsługi 

rekrutacji. 

 W ramach restrukturyzacji Biura Rekrutacji przesunięto do Biura zadania 

rekrutacyjne z obszaru Centrum Informatycznego i komisji rekrutacyjnych w celu 

integracji procesu i budowania efektywnej procedury rekrutacji internetowej oraz 

stworzono w Biurze „strefę kandydata” – miejsca przyjaźnie wyposażone  

i ułatwiające kontakt bezpośredni z kandydatami z kraju i zagranicy (od 1 listopada 

2013 r. nazwy tych jednostek zostały zmienione). 

 Zakończono sukcesem produkcyjne uruchomienie portalu SGH na platformie 

SharePoint. Przebudowano serwis internetowy SGH, profilując strukturę  

i prezentację informacji pod kątem potencjalnych kandydatów na studia. 

 Zintensyfikowano działania rekrutacyjne w okresie jesiennym, upraszczając 

procedury rekrutacji cudzoziemców (usprawnienie obiegu dokumentów) oraz 

rozszerzając działania promocyjne na okres rekrutacji wrześniowej. 
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 Zintensyfikowano aktywność SGH na rynkach międzynarodowych poprzez udział  

w targach edukacyjnych. 

 Uzyskano lepsze od ubiegłorocznych wyniki rekrutacji, zarówno w ujęciu 

ilościowym, jak i przychodów finansowych. W odniesieniu do programu ACCA 

odnotowano kilkukrotny wzrost liczby studentów. Wyznaczono nowe zadania  

i standardy promocyjne tego programu. Powołano komitet sterujący i we 

współpracy z partnerami programu przyjęto założenia rozwoju programu. 

 Utworzono Dział Rekrutacji i Promocji, skupiając w tej jednostce organizacyjnej 

wszystkie niezbędne narzędzia skutecznego działania – wzmocniono funkcję 

rekrutacji i promocji etatowo, sprzętowo i informatycznie. Zapewniona została 

wielojęzyczna obsługa procesu rekrutacji, w tym w języku chińskim. Uruchomiono 

projekt rozwoju informatycznego systemu rekrutacji w celu jego ujednolicenia  

i rozszerzenia o nowe funkcjonalności. Przygotowano założenia budżetu rekrutacji  

i promocji na rok 2014 w pełnym ujęciu zadaniowym – konkretnych działań  

i projektów. 

 Wprowadzono w życie rozwiązania organizacyjne precyzyjnie definiujące podział 

zadań pomiędzy jednostkami zaangażowanymi w proces inicjowania i obsługi 

badań naukowych. Powołano Dział Obsługi Projektów wspierający proces 

przygotowania i realizacji wszystkich projektów na Uczelni, w tym pozyskiwania 

grantów NCN i NCBiR, wzmacniając go kadrowo. 

 Aktywność Uczelni w zakresie zdobywania finansowania projektów badawczych 

wyraźnie się poprawiła. Liczba złożonych wniosków o finansowanie projektów  

w okresie III kwartał 2012 – II kwartał 2013 w porównaniu z okresem III kwartał 

2011 – II kwartał 2012 wzrosła z 59 do 108. Liczba projektów, które zdobyły 

finansowanie w tym okresie wzrosła z 31 do 35, natomiast kwota finansowania 

wzrosła z 16,5 mln zł do 21,6 mln zł. 

 Utworzono Centrum Transferu Technologii zajmujące się komercjalizacją wyników 

badań i prac rozwojowych realizowanych w SGH oraz zagadnieniami ochrony 

własności intelektualnej. 

 Prowadzono spotkania z partnerami krajowymi i zagranicznymi Uczelni, 

dotychczasowymi i potencjalnymi sponsorami w celu szczegółowego rozpoznania 

potrzeb i zdiagnozowania oczekiwań wobec SGH, umożliwiających wybór 

właściwych działań marketingowych planowanych na nowy rok akademicki. 

Nawiązano współpracę z akceleratorami akademickimi, przygotowując platformę 

inkubacji biznesu na Uczelni. 
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 We współpracy z partnerami Uczelni przygotowano założenia tworzenia centrów 

łączących aktywność absolwentów i biznesu ze środowiskiem akademickim  

w obszarze rozwoju dydaktyki i badań. 

 Wcielono w życie nową koncepcję funkcjonowania połączonych jednostek 

administracyjnych Biura Współpracy z Biznesem oraz Biura ds. Absolwentów  

w jednym Dziale Współpracy z Otoczeniem, integrując działania Uczelni w tym 

zakresie. 

 Kontynuowano proces zmian w zakresie konstruowania budżetu, rozszerzając 

podejście zadaniowe. 

 Przeprowadzono analizę aktywności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej 

wszystkich jednostek Uczelni. 

 Przygotowano symulację podziału dotacji wewnątrz Uczelni, omówiono zasady 

podziału kosztów i przychodów na jednostki podstawowe oraz administrację 

centralną i jednostki pozakolegialne. 

 Uruchomiono portal aukcyjny umożliwiający transparentną odsprzedaż 

zlikwidowanych środków trwałych oraz elementów wyposażenia pracownikom, 

uzyskując wyższe przychody z tego tytułu. 

 

W zakresie współpracy międzyuczelnianej i międzynarodowej 

 Kontynuowano aktywny udział w globalnych organizacjach uczelni ekonomicznych 

PIM1 i CEMS2.  

 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. 

 Zainicjowano współpracę w ramach zespołu benchmarkingu uczelni ekonomicznych, 

który rozwinął na podstawie modelu Balanced Scorecard zestaw wskaźników w 

odniesieniu do perspektywy klienta (studenta, doktoranta), perspektywy procesów 

wewnętrznych, perspektywy badań i rozwoju oraz perspektywy finansowej, 

wskazując dalsze obszary usprawnień działań podstawowych i administracyjnych 

oraz kierunki doskonalenia procesów zarządczych. 

                                                           
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 możliwa 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 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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 Kontynuowano i rozwijano współpracę z prestiżowymi ośrodkami naukowymi  

w Europie i na innych kontynentach. Zorganizowano konferencje światowego 

formatu w SGH. Pracownicy Uczelni byli licznie reprezentowani w zespołach 

międzynarodowych i ciałach roboczych rożnego szczebla. 

 Utrzymano wiodące miejsce SGH w rankingach krajowych i międzynarodowych 

(„Perspektywy” i „Rzeczpospolita”, „Wprost”, „Financial Times”, „Eduniversal”, 

studia MBA…) 

 

W zakresie współpracy z otoczeniem 

 Dokonano przeglądu dwustronnych relacji z partnerami biznesowymi SGH  

i rozpoczęto przygotowywanie nowych przedsięwzięć wielostronnych. 

 Podjęto działania w celu pozyskania nowych partnerów biznesowych i poprawy 

warunków współpracy z dotychczasowymi partnerami. Bezpośrednie przychody 

ze współpracy z biznesem wzrosły w porównaniu z 2012 rokiem o 40%. 

 Kontynuowano współpracę z organizacjami absolwenckimi w SGH. 

 Trzech pracowników SGH działało na rzecz rozwoju kraju w randze 

wiceministrów. 

 

W zakresie badań naukowych 

 Kontynuowano działania motywacyjne umacniające badania o międzynarodowej 

randze. 

 Uruchomiono tzw. rektorskie granty rozwojowe w celu wspierania 

najaktywniejszych pracowników w obszarze badań naukowych. 

 Podjęto działania promocyjne upowszechniające międzynarodowe osiągnięcia 

naukowe pracowników SGH z wykorzystaniem Internetu. 

 Rozpoczęto wdrażanie systemu zarządzania projektami na Uczelni, włączając  

w ten proces kluczowych uczestników i przygotowując pełny zakres niezbędnych 

regulacji wewnętrznych. 

 Przeprowadzono szkolenia dla pracowników i doktorantów ukierunkowane na 

wzmocnienie kompetencji naukowo-badawczych. 

 Zintegrowano działania jednostek administracyjnych wspomagających 

pozyskiwanie i obsługę projektów. Wdrożono system informowania i nadzoru 

sprzyjający podniesieniu efektywności tych jednostek. 

 Ujednolicono zasady funkcjonowania w Uczelni czasopism naukowych. 
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4. Podjęte w 2013 r. działania w celu optymalizacji kosztów  

Równolegle podjęto szereg działań, których głównym celem było dalsze 

ograniczenie kosztów funkcjonowania SGH. W związku z powyższym: 

 wprowadzono system controllingu finansowego, obsługujący budżety wszystkich 

jednostek i projektów, jednoznacznie definiując dysponentów środków i osoby 

sprawujące nadzór nad poszczególnymi liniami budżetowymi; 

 poprawiono nadzór nad wydatkami Uczelni poprzez uruchomienie systemu obiegu 

wniosków elektronicznych Workflow umożliwiającego wnioskowanie  

o dokonywanie wszelkich wydatków w ramach wyodrębnionych linii budżetowych 

bez konieczności sporządzania dokumentów papierowych i z funkcjonalnością 

zdalnego dostępu; 

 wprowadzono system pełnomocnictw, jednoznacznie definiując osoby 

upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Uczelni oraz określając zakres 

ich umocowania;  

 dokonano pierwszego etapu restrukturyzacji zatrudnienia w administracji; w roku 

2013 r. odeszło z pracy w administracji 68 osób, zatrudniono 44 osoby, 

wzmacniając głównie pracę: Działu Radców Prawnych, Działu Organizacji  

i Legislacji, Działu Obsługi Projektów oraz Działu Rozwoju Oprogramowania; 

 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, dokonując oszczędności zarówno  

w budżetach kolegiów, jak i władz rektorskich oraz administracji centralnej. 

 

Podjęto jednocześnie inicjatywy zmierzające do usprawnienia organizacji: 

 kontynuowano proces reformowania struktury SGH zmierzający do wydzielenia 

trzech szkół o wysokim stopniu autonomii w sferze zarządzania, prowadzący 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 zwłaszcza w obszarze decentralizacji decyzji 

zarządczych, wzmocnienia nadzoru centralnego i monitorowania efektywności 

administrowania i procesu kontroli kosztów; proces decentralizacji wprowadzany 

jest na bieżąco – dotyczy przesuwania uprawnień w sferze dydaktyki (w kreowaniu 

programów) i decyzji koordynacyjnych; 

 kontynuowano zmiany administracyjne w kierownictwie Uczelni, poza koniecznymi 

wyjątkami zrezygnowano z działania przez system pełnomocników i dodatkowych 
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ciał doradczych, wprowadzono zwiększony zakres odpowiedzialności organów 

Uczelni, wprowadzono system regularnych odpraw i mechanizmu koordynacji 

międzyjednostkowych, których liczbę zwiększono w zakresie pozyskiwania 

projektów finansowanych przez źródła zewnętrzne;  

 wprowadzono w życie nowy regulamin organizacyjny precyzyjnie definiujący 

zakres zadań i odpowiedzialność jednostek administracyjnych Uczelni; 

 dokonano oceny okresowej pracowników nie będących nauczycielami 

akademickimi, zidentyfikowano deficyty kompetencji, potrzeby szkoleniowe  

i kierunki rozwoju pracowników niebędących nauczycielami akademickimi; 

 kontynuowano nową politykę informacyjną jako narzędzie nadzoru społecznego 

nad działaniami władz i administracji Uczelni; wprowadzono transparentne 

rozwiązania w zakresie ponoszonych wydatków (dostęp do wniosków w systemie 

Workflow) oraz budżetów (hierarchiczna struktura uprawnień do budżetów  

i informacji o nich w systemie controllingu finansowego); 

 odbyły się liczne spotkania informacyjne Rektora i kanclerza z nauczycielami 

akademickimi wszystkich kolegiów funkcjonującymi w SGH oraz z kierownikami i 

pracownikami jednostek administracyjnych;  

 wzmacniano system akademickiej samorządności – zaangażowano w proces 

budowania nowej kultury organizacyjnej ponad 100 pracowników naukowo-

dydaktycznych, w tym wielu młodych pracowników nauki;  

 kontynuowano prace komisji senackich i rektorskich z nową strukturą pozyskiwania 

i przetwarzania informacji dla Senatu i władz Uczelni; 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;  

 w kolegiach kontynuowano proces konsolidacji mało licznych jednostek 

naukowych; 

 podjęto decyzję o udostępnianiu powierzchni organizacjom studenckim 

każdorazowo na okres roku akademickiego, w oparciu o jednolite i przejrzyste 

kryteria dla wszystkich organizacji, wypracowane wspólnie z Samorządem 

Studentów SGH i organizacjami studenckimi; 

 przyjęto metodykę zarządzania przestrzenią, dokonując klasyfikacji istniejącej 

powierzchni użytkowej z punktu widzenia jej atrakcyjności (klasy A/B/C), 

zestawiając ją z potrzebami poszczególnych jednostek i jej interesariuszy 

(zapotrzebowanie na powierzchnie klasy A/B/C) oraz ze stanem faktycznym 
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(dotychczas zajmowaną powierzchnią klasy A/B/C); metodyka ta stała się 

podstawą do podjęcia decyzji o realokacji jednostek; 

 zakończono pierwszy etap wdrażania systemu elektronicznej kontroli dostępu do 

sal dydaktycznych, przygotowując i tworząc kompleksową architekturę systemu dla 

całej Uczelni, instalując sprzęt serwerowy i sieciowy wraz z oprogramowaniem 

oraz sterownikami drzwi. Dokonano zmiany sposobu sterowania dostępem do 

wszystkich pomieszczeń w budynku C, dając możliwość samodzielnego otwierania 

i zamykania sal wszystkim pracownikom Uczelni za pomocą elektronicznych 

legitymacji pracowniczych, co zapewni pełną kontrolę ich wykorzystania i umożliwi 

zdalne zarządzanie, ograniczając koszty osobowe obsługi;  

 po dokonaniu przeglądu umów z podmiotami zewnętrznymi zrezygnowano ze 

współpracy z istotną częścią dotychczasowych dostawców lub znacząco 

zmieniono zasady tej współpracy w obszarze: obsługi informatycznej (m.in. 

zastąpiono komercyjny system antyspamowy i antywirusowy systemem Open 

Source, znacząco redukując koszty jego utrzymania, rozwiązano umowę na 

obsługę sieci LAN SGH i we współpracy z ICM UW oraz WUM przygotowano plan 

rekonfiguracji sieci uwzględniający zmianę konfiguracji urządzeń oraz zakup 

nowych, niezbędnych do poprawnego funkcjonowania sieci), zarządzania 

nieruchomościami, obsługi prawnej, obsługi bankowej, przesyłek pocztowych  

i kurierskich, usług telekomunikacyjnych, logistyki zakupowej etc; oszczędności 

roczne z tego tytułu szacowane są na ok. 1,2 mln złotych. 

 rozbudowano sklep intranetowy SGH, umożliwiający bieżące śledzenie cen 

dostępnego asortymentu; 

 podjęto współpracę z konkurencyjnymi dostawcami oraz uruchomiono mechanizmy 

dokonywania zakupów w trybach konkurencyjnych; 

 przygotowano, przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w ramach tzw. umów na dostawy sukcesywne, dające 

oszczędności Uczelni i większą elastyczność w dokonywaniu pojedynczych 

zakupów. 

 

5. Podjęte w 2013 r. działania w celu dostosowania poziomu zatrudnienia  

i wynagrodzeń w poszczególnych grupach pracowników do zakresu i skali 

zadań realizowanych przez Uczelnię   

W 2013 roku przeprowadzono ocenę kadry naukowo-dydaktycznej za 2012 r.  

w oparciu o dotychczasowy, ograniczony technicznie, system sprawozdań nauczycieli. 

W tym samym roku rozpoczęto pracę nad rozszerzeniem systemu ocen nauczycieli 
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akademickich o kryteria i instrumenty skutkujące wzrostem liczby i jakości 

prowadzonych badań naukowych i przygotowywanych publikacji. Efektem powyższych 

prac stał się nowy, opracowany i wdrożony samodzielnie system sprawozdań 

nauczycieli akademickich, rozbudowany o obszar aktywności naukowo-badawczej  

i automatyzujący proces wprowadzania większości danych. Aplikacja umożliwia 

integrację danych z systemami sprawozdawczości zewnętrznej. Ocenę pracowników za 

rok 2013 przeprowadzono z wykorzystaniem nowego systemu. 

Dodatkowa analiza zatrudnienia miała miejsce w związku z czteroletnią oceną 

parametryczną jednostek podstawowych, która zakończyła się przyznaniem dwum 

kolegiom najwyższej kategorii A+, a pozostałym trzem – kategorii A. 

Przedstawiono na posiedzeniu Senatu w czerwcu 2013 r. szczegółowe dane 

dotyczące aktywności jednostek. Przekazano kolegiom zestawienia dotyczące 

obciążenia dydaktycznego jednostek i poszczególnych pracowników w celu 

wyciągnięcia wniosków. Zdecentralizowano system analizy obciążeń dydaktycznych  

z punktu widzenia efektywności i celowości. Po raz pierwszy wykorzystano, opracowany 

własnymi siłami Uczelni informatyczny system elektronicznych sprawozdań 

pracowników z wykonania pensum. Na bieżąco dokonywany jest przegląd kadr  

w jednostkach. W procesie zatrudniania pracowników, władze Uczelni uwzględniają 

kryteria realizacji pensum dydaktycznego. 

W celu usprawnienia obsługi procesu dydaktycznego i badawczego, zbudowano 

zespoły składające się z osób pochodzących z różnych jednostek Uczelni. 

Ustabilizowano kierownictwo administracji Uczelni. Wprowadzono zarządzeniem 

Rektora system ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi.  

Dokonano audytu zakresów czynności pracowników administracyjnych. 

Wprowadzono w życie nowy regulamin organizacyjny precyzyjnie definiujący 

odpowiedzialność pracowników zatrudnionych w poszczególnych jednostkach. 

Dokonano oceny okresowej pracowników nie będących nauczycielami akademickimi. 

Zidentyfikowano deficyty kompetencji, potrzeby szkoleniowe i kierunki rozwoju 

pracowników. Uzgodniono z organizacjami związkowymi działającymi na Uczelni zasady 

podziału środków uzyskanych z MNiSW na podwyżki, uwzględniając elementy 

motywacyjne. Rozpoczęto prace nad zmianą regulaminu wynagradzania i premiowania 

pracowników. Przyznano do końca 2013 roku dodatki ze środków pozadotacyjnych, 

wiążąc ich wysokość z oceną pracy pracownika przez przełożonych. 
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6. Podjęte w 2013 r. działania w celu dostosowania posiadanego majątku 

ruchomego i nieruchomego do rodzaju i skali realizowanych zadań oraz 

uzasadnionego zapotrzebowania, z uwzględnieniem sposobu rozporządzania 

niedostatecznie wykorzystywanymi składnikami majątku 

Zgodnie z planem przeprowadzono inwentaryzację. Powołano komisje 

inwentaryzacyjne i kasacyjne do likwidacji zużytych elementów majątku Uczelni. 

Określono założenia rozszerzenia funkcjonalności oprogramowania do ewidencji 

środków trwałych w celu zapewnienia w pełni elektronicznego sposobu ewidencji 

majątku. W odniesieniu do nieruchomości, własnymi siłami administracji Uczelni, 

przeprowadzono szczegółową inwentaryzację pomieszczeń i powierzchni, wraz  

z określeniem potencjału dalszego ich użytkowania. Przygotowano do wykorzystania  

w innych jednostkach i odsprzedaży pracownikom wyposażenie przygotowywanego do 

rozbiórki budynku F. 

Rozpoczęto proces integrowania danych dotyczących majątku ruchomego Uczelni 

gromadzonych za pomocą ewidencji papierowej, systemów informatycznych Kwestury  

i programu Optiest. Dokonano likwidacji składników zużytego majątku ruchomego. 

Zidentyfikowano osoby odpowiedzialne za braki poszczególnych składników 

majątkowych, w pierwszej kolejności do wysokowartościowych pozycji – głównie  

w odniesieniu do sprzętu komputerowego, projektorów, kopiarek. 

Rozpoczęto tzw. inwentaryzację czteroletnią. Utworzono i wzmocniono Dział 

Ewidencji i Kontroli Majątku, przeprowadzono szkolenia w zakresie inwentaryzacji  

i ewidencji środków trwałych. Uzgodniono nowy zakres i kształt arkuszy spisowych. 

Określono zasady i odpowiedzialność za utrzymanie i dostęp do systemu 

informatycznego ewidencji majątku Optiest oraz rozszerzono zakres dostępu do 

systemu dla osób uprawnionych. 

 

7. Redukcja zadłużenia – osiągnięcie wymaganych poziomów wielkości 

i wskaźników finansowych na tle założeń strategii 

Dużym wyzwaniem dla SGH, postawionym w ramach realizacji programu 

naprawczego jest redukcja zadłużenia oraz poprawa płynności finansowej. Zdolność 

Uczelni do bieżącego regulowania zobowiązań jest bardzo ważnym aspektem 

funkcjonowania, tworzenia pozytywnych relacji z otoczeniem, ugruntowywania pozycji 

rynkowej oraz budowy zaufania. Utrzymywanie bieżącej płynności finansowej powoduje 

jednak wzrost zadłużenia Uczelni.   

Poprawa płynności finansowej Uczelni jest procesem długofalowym i trudnym, 

zwłaszcza, że w ciągu ostatnich trzech lat łączny wypływ środków pieniężnych z Uczelni 
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wynosił około 20 mln zł. (tabela nr 4). W ramach realizacji programu naprawczego 

podjęto jednak starania zmierzające do zwiększenia efektywności gospodarowania 

środkami pieniężnymi, czego efektem było wygenerowanie dodatnich przepływów 

pieniężnych na koniec 2013 roku. 

 

Tabela 4. Przepływy pieniężne netto SGH w latach 2010 - 2013 

Rok 2010 2011 2012 2013 

Przepływy pieniężne netto – 4 500 861,99 – 11 365 334,93 – 3 726 153,74 1 484 344,93 

Źródło: sprawozdania finansowe SGH za lata 2010-2013. 

 

Zgodnie z art. 100a ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym „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”. 

 

Tabela 5. Skumulowana strata netto w okresie pięciu lat (w tys. zł) 

 
 
 
 
 
 
 

Uzyskany wynik jest znacząco lepszy od prognozowanego w „Strategii zmian…” 

i oznacza, że jeden z powodów objęcia SGH programem naprawczym został 

wyeliminowany. 

W tym kontekście przywołać należy następujące fakty: 

 zgodnie ze sprawozdaniami SGH za 2013 r. nie występują – w dającej się 

przewidzieć przyszłości – okoliczności wskazujące na ryzyko zagrożenia 

prowadzenia działalności przez Szkołę (niemożność obsługi zadłużenia, jeśli 

miałaby mieć miejsce, stanowiłaby taką właśnie okoliczność); 

 opinia oraz raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania 

finansowego za 2013 rok potwierdza zarówno brak zagrożenia kontynuacji przez 

SGH działalności, jak również brak zagrożenia związanego z utratą płynności 

finansowej; 

Strata skumulowana  – 15.691.004,45     

Dotacja 2013    84.428.200,00     

Wskaźnik do programu naprawczego 18,6% 
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 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 spostrzeżenia w sposób bardziej szczegółowy, zauważyć 

trzeba (tabela 6): 

 wzrost aktywów obrotowych oraz zwiększenie płynności tych aktywów (spadek 

wartości środków trwałych w budowie w wyniku zakończenia rozpoczętych w latach 

poprzednich procesów inwestycyjnych); 

 spadek rezerw na zobowiązania w wyniku zakończenia ugodą kilkuletniego sporu 

sądowego z firmą PORR; 

 wyraźny spadek zobowiązań długoterminowych – w lipcu 2014 roku Uczelnia 

zakończy spłacanie długoterminowego kredytu inwestycyjnego, co przełoży się 

zarówno na zmniejszenie zobowiązań krótkoterminowych Uczelni, jak również na 

poprawę bieżącej płynności oraz nieznaczny spadek łącznych zobowiązań Uczelni; 

 wzrost poziomu rozliczeń międzyokresowych przychodów, świadczący  

o skutecznym pozyskiwaniu przez SGH nowych, długoterminowych źródeł 

przychodów; 

 niewielki wzrost wartości aktywów ogółem; 

 niewielką redukcję wartości funduszy własnych. 

 

Tabela 6. Wybrane pozycje rachunkowe SGH w latach 2012-2013  

Wybrane pozycje rachunkowe 2012 2013 2013/2012 (%) 

aktywa obrotowe       19 135 898,15     19 301 838,41 101% 

środki trwałe w budowie         4 355 712,23     747 386,25 17% 

zobowiązania i rezerwy na zobowiązania       74 726 737,25     77 542 351,45 104% 

zobowiązania ogółem       24 220 966,42     24 087 165,77 99% 

rezerwy na zobowiązania      13 328 737,61     12 085 874,85 91% 

zobowiązania długoterminowe         2 401 325,60     503 671,58 21% 

zobowiązania krótkoterminowe       21 819 640,82     23 583 494,19 108% 

krótkoterminowe RMP       37 177 033,22     41 369 310,83 111% 

aktywa ogółem     103 396 229,72     105 325 607,05 102% 

fundusz własny       28 669 492,47     27 783 255,60 97% 

Źródło: sprawozdania finansowe SGH za lata 2012-2013. 
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Odnosząc opisywane kategorie rachunkowe do pozycji ekonomicznej Szkoły, warto 

posłużyć 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 2013 r. (w porównaniu  

z poprzednim rokiem; tabela 7): 

 niższym, choć wciąż bezpiecznym (np. na tle średnich ogólnogospodarczych) 

wskaźnikiem płynności bieżącej; 

 rosnącym udziałem zobowiązań Uczelni w finansowaniu działalności; 

 rosnącą wartością wskaźnika służącego do oceny płynności finansowej, obliczonego 

zgodnie z wytycznymi wynikającymi z rozporządzenia MNiSW w sprawie zakresu  

i realizacji programu naprawczego. 

 

Tabela 7. Wybrane wskaźniki płynności oraz dźwigni finansowej SGH w latach 2012-

2013 

Wybrane wskaźniki 2012 2013 2013/2012 (%) 

wskaźnik płynności bieżącej 0,88 0,82 93% 

wskaźnik zobowiązania i rezerwy/aktywa ogółem 0,72 0,74 103% 

wskaźnik zobowiązania/fundusz własny 2,61 2,79 107% 

wskaźnik z Rozporządzenia MNiSW 2,51 3,24 129% 

Źródło: obliczenia na podstawie danych finansowych SGH za lata 2012-2013. 

 

Konstrukcja wskaźnika z rozporządzenia MNiSW skłania do sformułowania 

następujących spostrzeżeń: 

 wskaźnik do oceny płynności finansowej na potrzeby programu naprawczego 

obliczony wg danych ze sprawozdania finansowego za 2013 rok wynosi 3,24. 

Niekorzystna zmiana wartości wskaźnika wynika głównie ze zmniejszenia wartości 

pozycji „środki trwałe w budowie”. Obecnie w sprawozdaniu pozycja ta wynosi 

747.386,25 – w ubiegłym roku 4.355.712,23. Oznacza to, że działanie 

„propłynnościowe” powinny polegać na ciągłym realizowaniu inwestycji a nie ich 

kończeniu i przyjmowaniu do wykorzystania w ramach prowadzonej działalności; 

 dyskusyjna metodyka: nie jest głównym przedmiotem niniejszego opracowania 

rozważanie funkcjonalności wymaganego (w ramach działań naprawczych) 

wskaźnika, nie da się jednakże uciec od jego nieintuicyjności w kontekście inicjatyw 

podejmowanych dla trwałej poprawy płynności finansowej SGH (rozliczenia 

międzyokresowe przychodów (RMP) są przecież funkcją skutecznego rozwoju  

w SGH studiów podyplomowych: rentownych, prestiżowych, ważnych z perspektywy 
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retencji wysoko wykwalifikowanej kadry i korzystnych z punktu widzenia dynamiki 

przepływów pieniężnych – vide: płatności z góry); 

 wyłączenie RMP z kalkulacji ww. wskaźnika skutkuje spadkiem jego poziomów 

poniżej jedności, co koresponduje z celami ekonomicznymi zapisanymi  

w ww. rozporządzeniu. 

 

8. Zakończenie    

Strategia racjonalizacji zarządzania finansami SGH w roku 2013 była kontynuacją 

procesu rozpoczętego w latach poprzednich oraz podporządkowana była ogólnej 

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

a w szczególności decentralizacji decyzji, przy starannie prowadzonym monitoringu  

i komunikowaniu jego wyników społeczności akademickiej i decydentom. 

Dzięki odnotowaniu w roku 2013 dodatniego wyniku finansowego Uczelnia 

wyeliminowała jeden z dwóch powodów objęcia programem naprawczym (dotyczący 

wysokości skumulowanej straty). 

Strategia reformy przewidująca konsekwentną realizację trzech równolegle 

prowadzonych procesów – procesu usprawnienia funkcjonującego systemu, tak by 

skutecznie sprostał zadaniom bieżącego funkcjonowania oraz zrealizowania reformy, 

procesu ciągłego dostosowywania się do wymogów zmieniających się regulacji 

krajowych oraz do kryteriów procesów akredytacyjnych, wreszcie – procesu zmian 

strukturalnych, jest sukcesywnie wdrażana. 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 pełnego roku obrachunkowego 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. Szczegółowe ich omówienie 

przedstawiono w piątej informacji kwartalnej z realizacji „Strategii…” Senatowi SGH 22 

stycznia 2014 r. Oprócz zgodnego z planem wdrożenia większości punktów podjęto 

szereg działań komplementarnych, głównie w obszarze kontroli kosztów i ponoszonych 
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wydatków, zmian proceduralnych oraz usprawnień administracyjnych, co stanowi 

naturalny początek procesu, którego kontynuacja przyniesie w kolejnych latach poprawę 

kondycji finansowej Uczelni. 

 

Podsumowanie szans i zagrożeń realizacji „Strategii…” w 2013 roku przedstawiono  

w postaci syntetycznej w Tabeli 8. 

 

Tabela 8. Szanse i zagrożenia realizacji „Strategii…” 

Szanse Zagrożenia  

 upatrywanie w edukacji najważniejszego 

czynnika rozwoju polskiej gospodarki 

 ogólnosystemowe bariery rozwoju 

edukacji (pauperyzacja nauczycieli 

akademickich, niż demograficzny, 

antypopytowe skutki kryzysu) 

 dobre (lepsze niż w wielu innych 

uczelniach w kraju i zagranicą) 

przygotowanie kandydatów na studia 

 spadająca dotacja, brak silnego 

zainteresowania sektora prywatnego 

współfinansowaniem realizowanych 

wspólnie z Uczelnią projektów 

 szanse związane z nowymi formami 

finansowania działalności Uczelni 

(program Horizon 2020 itp.) 

 brak polityki zachęcającej sektor 

prywatny do materialnego 

angażowania się we współpracę  

z uczelniami 

Strony silne Strony słabe 

 wizerunek Uczelni (potwierdzony w 

rankingach, poziomami rekrutacji na I i II 

stopień studiów, nawiązaniem relacji  

z mediami, stabilizacją budżetu) 

 bardzo zróżnicowany poziom 

kompetencji pracowników w obu 

grupach (nauczycieli akademickich  

i pracowników administracji)  

 postępująca kompleksowa racjonalizacja 

zarządzania Uczelnią (regulacje 

wewnętrzne, informatyzacja, zarządzanie 

finansami, założenia do strategii 

marketingowej i in.) 

 zmęczenie długim okresem 

wdrażania racjonalizacji procesów 

zarządzania 

 przygotowanie mechanizmów 

motywacyjnych dla młodych naukowców 

i organizatorów kształcenia 

komercyjnego 

 trudności w prowadzeniu polityki 

proinnowacyjnej w naukach 

ekonomicznych i naukach o 

zarządzaniu (w odróżnieniu od np. 

nauk technicznych) 

 

Sprawozdanie jednoznacznie wskazuje kierunek wykorzystania szans i przeciwdziałania 

zagrożeniom oraz konsekwentną politykę pokonywania słabości w sposób 

niezagrażający silnym stronom Uczelni. 


