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Załącznik do uchwały nr  321 Senatu SGH 

z dnia 27 maja 2015 r. 

 

 

 

 

Sprawozdanie z realizacji w 2014 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.  

 

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 

2014 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 2014 r. na tle założeń programu naprawczego  

Tabela 1. Plan i wykonanie przychodów oraz kosztów w 2014 roku w stosunku do wariantu 1 

WYSZCZEGÓLNIENIE Plan 2014 Wykonanie 2014 
Wykonanie 
minus Plan  

(w zł) 

Wykonanie / 
Plan (w %) 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA 148 398 616 167 506 078,68 19 107 462,68 113% 

dotacja z budżetu państwa na kształcenie studentów i  
utrzymanie Uczelni 

88 195 347 93 138 400,00 4 943 053,00 106% 

studia licencjackie 7 628 480 10 101 855,90 2 473 375,90 132% 

studia magisterskie 9 628 887 15 109 216,11 5 480 329,11 157% 

studia w języku angielskimi studenci zagraniczni 1 760 000    

studia doktoranckie 5 728 011 4 957 569,13 -770 441,87 87% 

studia podyplomowe 23 234 680 25 392 496,12 2 157 816,12 109% 

projekty dydaktyczne finansowane z UE 2 700 000 4 145 122,64 1 445 122,64 154% 

pozostałe przychody dydaktyczne 9 523 209 14 661 418,79 5 138 209,79 154% 

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA 14 334 645 13 994 934,26 -339 710,74 98% 

dotacja z budżetu państwa na badania własne i statutowe 8 767 015 4 776 162,20 -3 990 852,80 54% 

granty ministerialne/NCN/NCBiR 2 256 524 5 905 128,51 3 648 604,51 262% 

projekty naukowe finansowane z UE 1 100 000 1 501 473,07 401 473,07 136% 

umowy zewnętrzne naukowo-badawcze 1 339 083 1 320 129,84 -18 953,16 99% 

pozostała działalność naukowo-badawcza 872 024 492 040,64 -379 983,36 56% 

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA 2 600 000 2 116 154,83 -483 845,17 81% 

wynajem sal 1 800 000 1 647 695,34 -152 304,66 92% 

reklama 600 000 189 621,15 -410 378,85 32% 

biblioteka 200 000 278 838,34 78 838,34 139% 

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE 800 000 1 066 240,21 266 240,21 133% 

PRZYCHODY FINANSOWE 250 000 475 734,44 225 734,44 190% 

RAZEM 166 383 261 185 159 142,42 18 775 881,42 111% 

KOSZTY (W UJĘCIU RODZAJOWYM)     

zużycie materiałów i energii 9 039 504 6 446 164,10 -2 593 339,90 71% 

usługi obce 21 599 149 17 471 336,76 -4 127 812,24 81% 

podatki i opłaty 213 333 103 823,07 -109 509,93 49% 

wynagrodzenia 114 826 194 115 300 135,45 473 941,45 100% 

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz 
pracowników 

23 367 131 25 180 340,15 1 813 209,15 108% 

koszty delegacji 2 449 142 2 468 457,61 19 315,61 101% 

pozostałe koszty rodzajowe 8 982 506 8 165 595,17 -816 910,83 91% 

amortyzacja 3 366 347 2 459 672,75 -906 674,25 73% 

RAZEM 183 843 305 177 595 525,06 -6 247 779,94 97% 

WYNIK DZIAŁALNOŚCI (PODSTAWOWEJ) - 17 460 044 3 547 704,85 21 007 749  

WYNIK FINANSOWY  3 674 129,71   
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Tabela 2. Plan i wykonanie przychodów oraz kosztów w 2014 roku w stosunku do wariantu 2 

WYSZCZEGÓLNIENIE Plan 2014 Wykonanie 2014 
Wykonanie 
minus Plan  

(w zł) 

Wykonanie / 
Plan (w %) 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA 158 200 356 167 506 078,68 9 305 722,68 106% 

dotacja z budżetu państwa na kształcenie studentów i 
utrzymanie Uczelni 

88 195 347 93 138 400,00 4 943 053,00 106% 

studia licencjackie 8 030 310 10 101 855,90 2 071 545,90 126% 

studia magisterskie 10 136 088 15 109 216,11 4 973 128,11 149% 

studia w języku angielskimi studenci zagraniczni 1 852 708     

studia doktoranckie 5 728 014 4 957 569,13 -770 444,87 87% 

studia podyplomowe 23 234 680 25 392 496,12 2 157 816,12 109% 

projekty dydaktyczne finansowane z UE 11 500 000 4 145 122,64 -7 354 877,36 36% 

pozostałe przychody dydaktyczne 9 523 209 14 661 418,79 5 138 209,79 154% 

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA 14 334 645 13 994 934,26 -339 710,74 98% 

dotacja z budżetu państwa na badania własne i statutowe 8 767 015 4 776 162,20 -3 990 852,80 54% 

granty ministerialne/NCN/NCBiR 2 256 524 5 905 128,51 3 648 604,51 262% 

projekty naukowe finansowane z UE 1 100 000 1 501 473,07 401 473,07 136% 

umowy zewnętrzne naukowo-badawcze 1 339 083 1 320 129,84 -18 953,16 99% 

pozostała działalność naukowo-badawcza 872 024 492 040,64 -379 983,36 56% 

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA 2 600 000 2 116 154,83 -483 845,17 81% 

wynajem sal 1 800 000 1 647 695,34 -152 304,66 92% 

reklama 600 000 189 621,15 -410 378,85 32% 

biblioteka 200 000 278 838,34 78 838,34 139% 

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE 800 000 1 066 240,21 266 240,21 133% 

PRZYCHODY FINANSOWE 250 000 475 734,44 225 734,44 190% 

RAZEM 176 185 001 185 159 142,42 8 974 141,42 105% 

KOSZTY (W UJĘCIU RODZAJOWYM)        

zużycie materiałów i energii 9 039 504 6 446 164,10 -2 593 339,90 71% 

usługi obce 21 599 149 17 471 336,76 -4 127 812,24 81% 

podatki i opłaty 213 333 103 823,07 -109 509,93 49% 

wynagrodzenia 111 315 567 115 300 135,45 3 984 568,45 104% 

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz 
pracowników 

22 652 718 25 180 340,15 2 527 622,15 111% 

koszty delegacji 2 449 142 2 468 457,61 19 315,61 101% 

pozostałe koszty rodzajowe 8 982 506 8 165 595,17 -816 910,83 91% 

amortyzacja 3 366 347 2 459 672,75 -906 674,25 73% 

RAZEM 179 618 265 177 595 525,06 -2 022 739,94 99% 

WYNIK DZIAŁALNOŚCI (PODSTAWOWEJ) - 3 433 264  3 547 704,85 6 980 969  

WYNIK FINANSOWY   3 674 129,71   
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Tabela 3. Plan i wykonanie przychodów oraz kosztów w 2014 roku w stosunku do wariantu 3 

WYSZCZEGÓLNIENIE Plan 2014 Wykonanie 2014 
Wykonanie 
minus Plan  

(w zł) 

Wykonanie / 
Plan (w %) 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA 158 200 356 167 506 078,68 9 305 722,68 106% 

dotacja z budżetu państwa na kształcenie studentów i 
utrzymanie Uczelni 

88 195 347 93 138 400,00 4 943 053,00 106% 

studia licencjackie 8 030 310 10 101 855,90 2 071 545,90 126% 

studia magisterskie 10 136 088 15 109 216,11 4 973 128,11 149% 

studia w języku angielskimi studenci zagraniczni 1 852 708     

studia doktoranckie 5728 014 4 957 569,13 -770 444,87 87% 

studia podyplomowe 23 234 680 25 392 496,12 2 157 816,12 109% 

projekty dydaktyczne finansowane z UE 11 500 000 4 145 122,64 -7 354 877,36 36% 

pozostałe przychody dydaktyczne 9 523 209 14 661 418,79 5 138 209,79 154% 

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA 15 089 723 13 994 934,26 -1 094 788,74 93% 

dotacja z budżetu państwa na badania własne i statutowe 8 767 015 4 776 162,20 -3 990 852,80 54% 

granty ministerialne/NCN/NCBiR 2 730 393 5 905 128,51 3 174 735,51 216% 

projekty naukowe finansowane z UE 1 100 000 1 501 473,07 401 473,07 136% 

umowy zewnętrzne naukowo-badawcze 1 620 290 1 320 129,84 -300 160,16 81% 

pozostała działalność naukowo-badawcza 872 024 492 040,64 -379 983,36 56% 

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA 2 600 000 2 116 154,83 -483 845,17 81% 

wynajem sal 1 800 000 1 647 695,34 -152 304,66 92% 

reklama 600 000 189 621,15 -410 378,85 32% 

biblioteka 200 000 278 838,34 78 838,34 139% 

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE 800 000 1 066 240,21 266 240,21 133% 

PRZYCHODY FINANSOWE 250 000 475 734,44 225 734,44 190% 

RAZEM 176 940 078 185 159 142,42 8 219 064,42 105% 

KOSZTY (W UJĘCIU RODZAJOWYM)       

zużycie materiałów i energii 9 039 504 6 446 164,10 -2 593 339,90 71% 

usługi obce 21 599 149 17 471 336,76 -4 127 812,24 81% 

podatki i opłaty 213 333 103 823,07 -109 509,93 49% 

wynagrodzenia 111 315 567 115 300 135,45 3 984 568,45 104% 

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz 
pracowników 

22 652 718 
25 180 340,15 2 527 622,15 111% 

koszty delegacji 2 449 142 2 468 457,61 19 315,61 101% 

pozostałe koszty rodzajowe 8 982 506 8 165 595,17 -816 910,83 91% 

amortyzacja 3 366 347 2 459 672,75 -906 674,25 73% 

RAZEM 179 618 265 177 595 525,06 -2 022 739,94 99% 

WYNIK DZIAŁALNOŚCI (PODSTAWOWEJ) - 2 678 187 3 547 704,85 6 225 892  

WYNIK FINANSOWY  3 674 129,71   
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Zrealizowane przychody SGH w 2014 roku były wyższe niż zakładano pierwotnie  

w wariancie 3. „Strategii …”. Przychody razem stanowiły 105% planowanych 

przychodów. Realizacja zaplanowanych kosztów działalności operacyjnej okazała się 

być niższa od planu i stanowiła 99%. 

W przypadku przychodów wykonanie przekraczające plan osiągnięto  

w odniesieniu do działalności dydaktycznej (106% planu), głównie dzięki wyższym 

przychodom ze studiów magisterskich (149% planu), studiów licencjackich (126% 

planu) oraz wyższej dotacji podstawowej (106% planu). Wyższe od planowanych 

były także przychody ze studiów podyplomowych (109% planu). Poziom przychodów 

z tytułu studiów doktoranckich był niższy od planu (87% planu). Pozostałe przychody 

dydaktyczne były zrealizowane na wyższym, niż zaplanowano, poziomie.  

Przychody z działalności badawczej były niższe od planu o 7%, głównie na 

skutek znacząco niższej dotacji badawczej (54% planu).  

Przychody z działalności administracyjnej były niższe o 19% w porównaniu  

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

przychody operacyjne zostały zrealizowane znacząco powyżej planu (133% planu), 

zaplanowane przychody finansowe także zostały zrealizowane powyżej planu 

(190%). 

W odniesieniu do kosztów, pozycja o największym znaczeniu – wynagrodzenia 

– została zrealizowana w 104%. Nieznacznie powyżej planu zostały wykonane 

koszty związane z ubezpieczeniami społecznymi i koszty delegacji (odpowiednio  

o 11% 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 (49% planu) usługi obce (81% planu) oraz 

zużycia materiałów i energii (71% 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 2014 r. znacząco wyższy od pierwotnie planowanego. Wynik 

finansowy netto osiągnięty za 2014 r. wyniósł 3.674.129,71 zł wobec 

planowanej straty rzędu 3.237.778,00 zł  
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3. Priorytety działań w roku 2014  

  

Aby zracjonalizować działania w trzecim 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. 

 

4. Wybrane działania w zakresie odblokowania barier administracyjnych 

pozyskiwania przychodów podjęte w ramach realizacji strategii w 2014 r. 

 

 Obniżono bariery pozyskiwania przychodów z różnych źródeł poprzez 

wprowadzenie jednolitego rozwiązania w zakresie wysokości kosztów pośrednich 

dla poszczególnych rodzajów działalności SGH i obowiązujących wzorów 

kosztorysów celem spójnego i generalnego uregulowania kwestii naliczania 

kosztów pośrednich. Jednocześnie uruchomiono mechanizm motywacyjny dla 

kolegiów, które partycypują we wszystkich grupach kosztów pośrednich. 

 Zmieniono zarządzenie Rektora w sprawie wprowadzenia regulaminu składania  

i obiegu wniosków dotyczących zamówień oraz udzielania zamówień publicznych  

w SGH, regulaminu pracy komisji przetargowej oraz regulaminu udzielania 

zamówień publicznych bez stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień 
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publicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, podnosząc progi 

stosowania ustawy. 

 Usprawniono obsługę studiów podyplomowych dzięki wdrożeniu nowego systemu 

informatycznego. System posiada funkcjonalności dedykowane słuchaczom 

studiów, wykładowcom, kierownikom i sekretarzom studiów. Posiada moduł 

rekrutacyjny on-line, za pomocą którego kandydaci mogą rejestrować się, 

wprowadzając dane o sobie i jednocześnie tworząc wspólną bazę, która 

dotychczas była rozproszona w postaci plików na komputerach w jednostkach 

prowadzących studia. Za pomocą systemu mogą być dystrybuowane materiały 

dydaktyczne przygotowane przez wykładowców. System pozwala na tworzenie 

planów zajęć, raportowanie z ankiet wypełnianych przez słuchaczy i na 

komunikację z prowadzącymi.  

 Obniżono pracochłonność obsługi studiów doktoranckich dzięki dostosowaniu 

funkcjonalności systemu ALBS dla potrzeb tych studiów. Dane studentów III 

stopnia znalazły się w bazie danych, narzucając stopniowe ujednolicanie 

procesów we wszystkich kolegiach i wymuszając stopniową poprawę jakości  

i aktualności danych. Uruchomienie bazy doktorantów poprawiło możliwości 

raportowania do systemu POLON i ustalania należności w obszarze studiów III 

stopnia koniecznych do otwarcia roku w systemie finansowo-księgowym SGH. 

 Poprawiono jakość obsługi procesów dydaktycznych. Uruchomiono mechanizmy 

powiadomień SMS w serwisach rekrutacyjnych i obsługi studiów. Jest to ważny 

krok na drodze do usprawnienia komunikacji z kandydatami oraz nadania 

właściwej jakości procesom komunikacji ze studentami. Przykładowo pracownicy 

dziekanatów oraz wykładowcy posiadają obecnie w systemie Wirtualnego 

Dziekanatu funkcjonalność pozwalającą na wysyłanie powiadomień (sms i mail) 

do wybranych grup studenckich np. o odwołanych zajęciach.  

 W celu ułatwienia pracy stacjonarnej i zdalnej całej społeczności akademickiej 

oraz zapewnienia jednolitego i nowoczesnego standardu wsparcia za pomocą 

oprogramowania biurowego, w końcu 2014 roku uruchomiono usługę Office 365 

Pro Plus umożliwiającą bezpłatny dostęp do najnowszej wersji pakietu Microsoft 

Office z możliwością instalacji na 5 komputerach PC lub Mac, 5 tabletach  

z systemem Windows lub tabletach iPad i na 5 smartfonach. Ponadto dla 

pracowników została uruchomiona usługa OneDrive dająca 1Tb przestrzeni 

dyskowej każdemu użytkownikowi. Usługa umożliwia bezpieczne 
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przechowywanie plików, udostępnianie ich współpracownikom. Standaryzacji tej 

towarzyszy proces ujednolicania stacji roboczych na Uczelni. 

 Dostosowano szereg regulacji wewnętrznych (m.in. w sprawie odpłatności za 

studia) do wymogów nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 

 

5. Wybrane działania w zakresie bezpośredniego zwiększenia przychodów 

podjęte w ramach realizacji strategii w 2014 r. 

 

 Umożliwiono pozyskanie finansowania bezpośredniego w postaci dotacji MNiSW 

dla Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha poprzez 

zmianę jego statusu. Przygotowano nowy projekt porozumienia między 

uczelniami założycielskimi Instytutu. 

 Rozszerzono dotychczasową ofertę dydaktyczną, dokonując zmian w zakresie 

kierunku studiów turystyka międzynarodowa, hotelarstwo i usługi czasu wolnego. 

 Uzyskano dalszą poprawę wyników rekrutacji. Utrzymano wysoki poziom 

zainteresowania studiami stacjonarnymi i niestacjonarnymi I i II stopnia w sytuacji 

niżu demograficznego w Polsce i rosnącej konkurencji na rynku edukacji wyższej 

– odnotowano wzrost liczby osób przyjętych na studia stacjonarne  

i niestacjonarne I i II stopnia – 4027 osób – w porównaniu do lat poprzednich  

(w 2013 – 3264 osoby, w 2012 – 3249 osób). Miał również miejsce znaczący 

wzrost liczby osób przyjętych na studia niestacjonarne II stopnia: w 2014 r. – 

1119 osób; w 2013 r. – 499 osób oraz wzrost liczby przyjętych cudzoziemców w 

semestrze zimowym (179 osób w 2014 r., 172 osoby w 2013 r.,  

a 135 – w 2012 r.). 

 Odnotowano wzrost aktywności w zakresie składania wniosków o dofinansowanie 

projektów. W ramach wspierania środowiska naukowego SGH w przygotowaniach 

do udziału w programie Horyzont 2020 w listopadzie Uczelnia zorganizowała we 

współpracy z KPK spotkanie nt. programu Horyzont 2020 dotyczące  

w szczególności obszarów: „Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa” 

oraz „Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne 

społeczeństwa”. Na spotkaniu przedstawiono zasady uczestnictwa i zbliżające się 

konkursy. Odbyły się też konsultacje koncepcji przygotowywanych projektów. Dwa 

zespoły naukowe SGH zainteresowane koordynowaniem projektów badawczych  
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w ramach programu Horyzont 2020 złożyły wnioski o dofinansowanie 

przygotowania projektów. Jeden z projektów uzyskał dofinansowanie z programu 

MNiSW „Granty na granty”, drugi jest nadal w ocenie. W IV kwartale 2014 r. 

złożono 37 wniosków o realizację projektów badawczych i rozpoczęto realizację 

(lub uzyskano decyzje o dofinansowaniu) dla 11 projektów. Jednocześnie 

odnotowano wzrost zainteresowania pracowników naukowo-dydaktycznych SGH 

bezpośrednią współpracą z podmiotami gospodarczymi – w IV kwartale rozpoczęto 

realizację 5 umów (z czego dwie są nadal kontynuowane). 

 Uzyskano dodatkowy przychód dzięki podjęciu współpracy z nowymi partnerami 

SGH. 

 Kontynuowano intensywne działania w zakresie windykacji należności, uzyskując 

sumę 594.865,00 złotych oraz 11.530,00 Euro. W związku z toczącym się w 2014 

roku procesem windykacji należności studenckich wprowadzono zmiany  

w systemach ALBS i Wirtualny Dziekanat. Aktualnie pracownicy dziekanatów  

w systemie ALBS mają możliwość wystawiania wezwań windykacyjnych. 

Wprowadzono mechanizmy pozwalające na śledzenie windykacji i przygotowano 

szereg zestawień koniecznych do analizy windykacyjnej. Wirtualny Dziekanat 

został rozbudowany o dedykowaną funkcjonalność dla Działu Radców Prawnych, 

pozwalającą na bieżący podgląd sald na kontach studenckich i drukowanie 

wezwań do uregulowania przeterminowanych należności. Obydwa rozwiązania 

pozwoliły na uporządkowanie i przyspieszenie procesu windykacyjnego. 

 

6. Wybrane działania w zakresie redukcji kosztów podjęte w ramach realizacji 

strategii w 2014 r. 

 

 Rozpoczęto, dzięki finansowaniu zewnętrznemu, wdrożenia oprogramowania  

w ramach Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) mającego na celu 

ujednolicenie i usprawnienie obsługi księgowej i finansowej, budżetowania, 

zarządzania zasobami ludzkimi i majątkiem a także obsługi przychodów, zakupów  

i gospodarki materiałowej. ZSI jest realizowane ze środków POKL – kwota 

5.976.333,60 zł. Podpisano umowy z dostawcami o wartości 3.965.300,00 zł brutto  

i 527.746,50 zł brutto. W grudniu zrealizowane zostały prace analityczne  

a następnie miał miejsce odbiór dokumentów Specyfikacji Funkcjonalnej oraz 

Planu Wdrożenia będących pierwszym etapem umowy. W związku z terminami 
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wynikającymi z Harmonogramu Ramowego, z początkiem grudnia Komitet 

Sterujący wydał formalną zgodę na rozpoczęcie prac w Etapie II. W ramach tego 

etapu wykonana została instalacja i konfiguracja oprogramowania w wersji 

standardowej na środowisku tymczasowym. Uruchomiono produkcyjne część 

dostarczonej funkcjonalności oraz przeszkolono z niej wiodących użytkowników 

modułu planowania. W ramach Etapu II wykonawca dostarczył także licencje na 

oprogramowanie. 

 W celu obniżenia kosztów eksploatacji kopiarek, drukarek i papieru oraz 

podniesienia wygody użytkowników rozpoczęto wdrożenie systemu centralnego 

wydruku. Przeprowadzono analizę wymaganej funkcjonalności systemu oraz 

możliwości podłączenia do systemu maszyn wielofunkcyjnych będących  

w posiadaniu Uczelni. Rozpoczęto instalację urządzeń i przeprowadzono 

pierwszą konfigurację systemu. 

 Rozpoczęto wdrożenia projektu digitalizacji obiegu dokumentów na Uczelni. 

System Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (w skrócie EZD, 

http://ezd.gov.pl/). System umożliwia kompleksowe załatwianie i rozstrzyganie 

wielu spraw w postaci elektronicznej, bez konieczności stosowania pism 

papierowych, a także pełną integrację z e-PUAP. W II kwartale prowadzone były 

prace na instalacji testowej zaś w III kwartale przygotowano pilotowe wdrożenie 

produkcyjne. W drugim półroczu 2014 r. udało się także usunąć przeszkody 

formalne, m.in. po stronie UOKiK, które mogły przekreślić dostępność EZD dla 

uczelni wyższych. SGH jest jedyną Uczelnią w Polsce na tak zaawansowanym 

etapie wdrożeniowym EZD. SGH licencję na korzystanie z oprogramowania 

uzyskało nieodpłatnie. 

 Obniżono koszty funkcjonowania i obsługi systemów informatycznych poprzez 

usprawnienie przepływu danych pomiędzy systemami informatycznymi Uczelni, 

co obejmuje przede wszystkim systemy rekrutacyjne, system dziekanatowy 

ALBS, usługi katalogowe LDAP/AD oraz system biblioteczny Aleph. Jest to 

niezbędne do integracji istniejących systemów a także do uporządkowania 

procesów bieżących takich jak zakładanie kont, wydruk legitymacji czy 

prowadzenie mailingów. 

 W celu usprawnienia pracy zdalnej i obniżenia kosztów utrzymania infrastruktury 

informatycznej uruchomiono platformę Office 365 dla studentów, absolwentów  

http://ezd.gov.pl/
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i doktorantów. Obecnie z platformy może korzystać ponad 30 tysięcy 

użytkowników.  

 Rozbudowano system CRU (Centralny Rejestr Umów) wykorzystywany do tej 

pory w sekretariatach Rektora i Kanclerza, o dwustopniowy mechanizm 

uprawnień, („Czytelnik Biura”, „Operator Biura”). Powyższa rozbudowa pozwoliła 

rozszerzyć obszar dostępności tej aplikacji dla innych jednostek organizacyjnych, 

obniżając koszty i czas dostępu do informacji. W systemie jest już 2670 umów.  

Z systemu korzysta około 50 pracowników SGH. 

 Uruchomiono obszary robocze dla pracowników oparte na posiadanym systemie 

SharePoint 2010. Jak dotąd powstały witryny do wspólnej pracy nad 

dokumentami m.in. dla tematów wdrożeń EZD i Centralnego Wydruku, a także 

deweloperskie dla ZSI.  

 Pod koniec 2014 roku zwiększono łączną przepustowość łącza internetowego  

z 300Mbit/s do poziomu 1GB/s przy jednoczesnym znaczącym spadku ceny.  

W ramach tej samej kwoty umowy na usługi łączności z początkiem 2015 r. 

zaplanowano uruchomienie drugiego łącza, także o przepustowości 1GB/s, 

dedykowanego dla domów studenckich. Dzięki zmianie możliwe jest pełne 

wykorzystanie udostępnianych środowisku usług sieciowych w chmurze. 

 Zakończono II etap wdrożenia systemu elektronicznego dostępu do sal 

dydaktycznych – w budynkach A i G, zapewniając wyższe bezpieczeństwo 

majątku Uczelni, obniżając docelowo koszty funkcjonowania portierni  

i zapewniając większą wygodę pracownikom. W III kwartale w drodze przetargu 

wyłoniono wykonawcę, zaś w październiku i listopadzie toczące się prace zostały 

ukończone i odebrane. Przeniesiono system kontroli dostępu budynku C na nowy 

serwer, który obsługuje budynki G, A i C łącznie. 

 Obniżono o ok. 300.000 złotych rocznie koszty zakupu energii elektrycznej dla 

Uczelni dzięki przeprowadzonym negocjacjom z dotychczasowym dostawcą. 

 Obniżono koszty dydaktyki i nadgodzin dzięki zmianie uchwały Senatu SGH  

w sprawie zasad rozliczania z wykonania pensum dydaktycznego, usuwając 

zapisy dotyczące tzw. podwójnego finansowania. 

 Ustalono zakres obowiązków nauczycieli akademickich oraz zaktualizowano 

zasady podziału pracy nauczycieli akademickich, co umożliwia szczegółowe 
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rozliczenie kosztów poszczególnych działalności Uczelni oraz wypracowanie 

nowych zasad wydatkowania środków na tzw. badania statutowe. 

 Dokonano dalszej optymalizacji jednostek organizacyjnych w strukturach 

kolegiów. 

 Określono zasady i tryb składania zamówień, realizacji usług cateringowych oraz 

określono limity w tym zakresie. 

 Przygotowano aktualizację regulaminu organizacyjnego SGH w celu optymalizacji 

zakresu zadań administracji z wykorzystaniem doświadczeń pierwszego roku 

funkcjonowania nowego regulaminu organizacyjnego, dostosowania struktury 

administracji do aktualnie obowiązujących przepisów i zaleceń instytucji 

zewnętrznych, usprawnienia wdrożenia systemów informatycznych, optymalizacji 

zatrudnienia w administracji, uproszczenia schematu organizacyjnego 

administracji centralnej. 

 Obniżono koszty jednostkowe, jednocześnie rozszerzając zakres działalności  

i zapewniając zgodną z przepisami zewnętrznymi dostępność punktu 

medycznego w SGH studentom, doktorantom i pracownikom. 

 

7. Podjęte w 2014 r. działania w celu dostosowania poziomu zatrudnienia  

i wynagrodzeń w poszczególnych grupach pracowników do zakresu i skali 

zadań realizowanych przez Uczelnię   

 

W 2014 roku przeprowadzono ocenę kadry naukowo-dydaktycznej za 2013 r.  

w oparciu o 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. 

Przedstawiono na posiedzeniu Senatu w czerwcu 2014 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 drugi wykorzystano, opracowany 

własnymi siłami Uczelni informatyczny system elektronicznych sprawozdań 

pracowników z wykonania pensum. Na bieżąco dokonywany jest przegląd kadr  
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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. 

Zaktualizowano regulamin organizacyjny precyzyjnie definiujący 

odpowiedzialność pracowników zatrudnionych w poszczególnych jednostkach. 

Dokonano oceny okresowej pracowników niebędących 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 2014 roku dodatki ze środków 

pozadotacyjnych, wiążąc ich wysokość z oceną pracy pracownika przez 

przełożonych. 

 

8. Podjęte w 2014 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 

 

Kontynuowano, rozpoczęte w 2013 roku działania zmierzające do uzyskania 

tytułu prawnego do nieruchomości znajdujących się we władaniu SGH: 

– budynek „M” 

– budynek „W” 

– budynek „Grosik” 

– budynek „Sabinki” 

– działka „Kłobucka”. 

 Złożono wnioski inwestycyjne do MNiSW w zakresie kapitalnych remontów 

budynku A i G oraz rozbudowy budynku G wraz z rozbiórką budynku F. 

Rozpoczęto realizację drobnych prac remontowych z wykorzystaniem własnej 

grupy remontowej, rezygnując z niekorzystnego cenowo outsourcingu w tym 

zakresie. 

Uporządkowano pomieszczenia magazynowe na terenie Uczeni  

i pomieszczenia z których korzystają organizacje studenckie. Kontynuowano 
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integrację lokalizacyjną jednostek administracyjnych, rezygnując z wynajmu 

powierzchni na zewnątrz (Oficyna Wydawnicza w ramach umowy z SGGW)  

i ograniczając koszty z tego tytułu oraz odzyskując dodatkowe pomieszczenia  

w budynku A, B, G, M, Grosik, D.S. Sabinki. 

 

9. 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.   

W ramach realizacji programu naprawczego kontynuowano starania zmierzające 

do zwiększenia efektywności gospodarowania środkami pieniężnymi, czego efektem 

było wygenerowanie dodatnich przepływów pieniężnych na koniec 2014 roku. 

 

Tabela 4. Przepływy pieniężne netto SGH w latach 2010-2014 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 

Przepływy 

pieniężne 

netto 

– 4 500 861,99 – 11 365 334,93 – 3 726 153,74 1 484 344,93 3 589 002,48 

Źródło: sprawozdania finansowe SGH za lata 2010-2014. 

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”. 

 

 

 

 



15 

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

 
 
 
 
 
 
 

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

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

wyeliminowany. 

W tym kontekście przywołać należy następujące fakty: 

 zgodnie ze sprawozdaniami SGH za 2014 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 2014 rok potwierdza zarówno brak zagrożenia kontynuacji 

przez SGH działalności, jak również brak zagrożenia związanego z utratą 

płynności finansowej; 

 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 związany jest głównie ze wzrostem poziomu 

należności z tytułu dostaw i usług oraz zwiększeniem wartości środków 

pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym; 

 wyraźny spadek zobowiązań krótkoterminowych – w lipcu 2014 roku Uczelnia 

zakończyła spłacanie długoterminowego kredytu inwestycyjnego, co przełożyło 

się również na poprawę bieżącej płynności Uczelni; 

 nieznaczny wzrost poziomu rozliczeń międzyokresowych przychodów; 

 niewielki wzrost wartości aktywów ogółem; 

 wzrost wartości funduszy własnych. 

Strata skumulowana     – 7.089.815,99 

Dotacja 2014 93.138.400,00 

Wskaźnik do programu naprawczego 7,6% 
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Tabela 6. Wybrane pozycje rachunkowe SGH w latach 2013-2014  

Wybrane pozycje rachunkowe 2013 2014 2014/2013 (%) 

aktywa obrotowe 19 301 838,41 24 548 657,52 127% 

środki trwałe w budowie 747 386,25 453 259,50 61% 

zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 77 542 351,45 79 011 053,97 102% 

zobowiązania ogółem 24 087 165,77 21 968 251,37 91% 

rezerwy na zobowiązania 12 085 874,85 15 258 770,65 126% 

zobowiązania długoterminowe 503 671,58 467 594,39 93% 

zobowiązania krótkoterminowe 23 583 494,19 21 500 656,98 91% 

krótkoterminowe RMP 41 369 310,83 41 784 031,95 101% 

aktywa ogółem 105 325 607,05 108 282 409,40 103% 

fundusz własny 27 783 255,60 29 271 355,43 105% 

Źródło: sprawozdania finansowe SGH za lata 2013-2014. 

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 2014 r.  

w porównaniu z poprzednim rokiem:  

 lepszym wskaźnikiem płynności bieżącej; 

 rosnącym udziałem zobowiązań Uczelni w finansowaniu działalności; 

 malejącą wartością wskaźnika służącego do oceny płynności finansowej, 

obliczonego zgodnie z wytycznymi wynikającymi z rozporządzenia MNiSW  

w sprawie zakresu i realizacji programu naprawczego. 
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Tabela 7. Wybrane wskaźniki płynności finansowej SGH w latach 2012-2014 

Wskaźniki płynności finansowej 
wskaźnik 

bezpieczny 
2014 2013 2012 

Wskaźnik płynności finansowej I stopnia 1.2-2,0 0,36 0,29 0,31 

Wskaźnik płynności finansowej II stopnia 1,0 0,34 0,27 0,29 

Wskaźnik płynności finansowej III stopnia 0,1-0,2 0,26 0,21 0,20 

Wskaźnik zadłużenia MNiSW poniżej 1,0 2,53 3,24 2,51 

Źródło: obliczenia na podstawie danych finansowych SGH za lata 2012-2014. 

 

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 2014 rok wynosi 2,53. 

Korzystna zmiana wartości wskaźnika wynika głównie ze zmniejszenia wartości 

zobowiązań krótkoterminowych (spłacenie kredytu inwestycyjnego zaciągniętego 

na budowę budynku C) oraz wzrostu aktywów obrotowych; 

 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 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. 
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10. Zakończenie    

 

Strategia racjonalizacji zarządzania finansami SGH w roku 2014 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 2014 wysokiego, 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 drugiego pełnego roku obrachunkowego władz akademickich 

Uczelni, których realizację przedstawia niniejszy dokument.  

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 przedstawiano Senatowi w kwartalnych informacjach  

z realizacji „Strategii…”. Oprócz zgodnego z planem wdrożenia większości punktów 

podjęto szereg działań komplementarnych, głównie w obszarze kontroli kosztów i 

ponoszonych wydatków, zmian proceduralnych oraz usprawnień administracyjnych, 

co stanowi naturalny początek procesu, którego kontynuacja przyniesie w kolejnych 

latach poprawę kondycji finansowej Uczelni. 
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Podsumowanie szans i zagrożeń realizacji „Strategii…” w 2014 roku 

przedstawiono w postaci syntetycznej w tabeli 8. 

 

Tabela 8. Szanse i zagrożenia realizacji „Strategii…” 

Szanse Zagrożenia  

 publiczne deklaracje o postrzeganiu 

edukacji jako 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 

potwierdzone wynikami i analizami 

rekrutacji 

 spadająca dotacja, słabe tempo 

wprowadzania rozwiązań systemowych 

pozwalających uczelniom wykorzystać środki 

z programu Horyzont 2020, 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) i 

zdolność do przyciągania bardzo dobrze 

przygotowanej do studiów młodzieży 

 bardzo zróżnicowany poziom kompetencji 

pracowników w obu grupach (nauczycieli 

akademickich i pracowników administracji)  

 postępująca kompleksowa racjonalizacja 

zarządzania Uczelnią i informatyzacja 

(regulacje wewnętrzne, informatyzacja, 

zarządzanie finansami, założenia do 

strategii marketingowej i in.) 

 zmęczenie długim okresem wdrażania 

racjonalizacji procesów zarządzania, 

odrzucanie zmian 

 mechanizmy motywacyjne dla młodych 

naukowców, organizatorów kształcenia 

komercyjnego i uczonych pozyskujących 

granty 

 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 dowodzi prowadzenia konsekwentnej i skutecznej 

polityki pokonywania słabości w sposób niezagrażający silnym stronom Uczelni. 


